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Potwierdzenie wyjątkowej wartości autorskich  
tez orzeczniczych prezentujących istotę  

ważnych orzeczeń sądowych  
(od redaktora naczelnego)

Oddajemy do rąk Czytelników czwarty regularny numer iKAR. W numerze tym kontynuujemy 
publikację tekstów, które dotyczą nowelizacji ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów (Sz. Syp) 
oraz najnowszych wytycznych Prezesa UOKiK – tym razem wyjaśniających reguły wydawania decyzji 
zobowiązującej w sprawach praktyk ograniczających konkurencję i praktyk naruszających zbiorowe 
interesy konsumentów (A. Piszcz). 

W części artykułowej numeru prezentujemy trzy różne, ale niezwykle interesujące i ważne opra-
cowania. W pierwszym z nich autorka podejmuje stary, ale wciąż nierozwiązany, a przecież wciąż 
aktualny problem prawno-antymonopolowej kwalifikacji umów agencyjnych (M. Kozak). Przedmiotem 
drugiego jest ocena prawna zmowy przetargowej, która rodzi problemy na styku prawa ochrony konku-
rencji i prawa zamówień publicznych (A. Zawłocka-Turno). Autorka trzeciego z nich prezentuje wyniki 
swoich poszukiwań najlepszych rozwiązań dotyczących instytucji prawnej settlement (E. Krajewska).

W części pozaartykułowej, istotną częścią także tego numeru iKAR jest przegląd orzecznictwa 
sądowego. Prezentujemy tym razem tabele orzeczeń Sądu Najwyższego i Sądu Apelacyjnego 
w Warszawie, wydanych w 1. półroczu 2012 r. Znowu publikujemy także glosę do wyroku Sądu 
Najwyższego; tym razem jest to orzeczenie kasacyjne w sprawie Autostrada Małopolska, w którym 
Sąd Najwyższy potwierdził, że nieobniżenie ceny usługi pomimo pogorszenia parametrów jej świad-
czenia stanowi nadużycie pozycji dominującej (ceną nieuczciwą), o której mowa w art. 9 ust. 2 pkt 1 
uokik. Szczególną uwagę Czytelników chcemy też zwrócić na kolejne omówienia Sądu Apelacyjnego 
w Warszawie i Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z zakresu kontroli koncentracji, zakazu 
naruszania zbiorowych interesów konsumentów, wdrażania reguł konkurencji, w tym nakładania kar 
pieniężnych, oraz regulacji energetyki. Mamy nadzieję, że stanowią one potwierdzenie wyjątkowej war-
tości autorskich tez orzeczniczych prezentujących istotę ważniejszych orzeczeń sądowych z zakresu 
ochrony konkurencji i regulacji. Omówienia te wiernie oddają najważniejsze elementy tych orzeczeń 
także wtedy, gdy autorzy omówień niekoniecznie zgadzają się z tezami sędziowskimi. Takie było nasze 
założenie. Jesteśmy przekonani, że nasi autorzy, ale także inni znawcy prawa ochrony konkurencji 
i regulacji sektorowych zechcą przedstawić swoje stanowisko wobec tych orzeczeń w glosach, jakie 
zostaną opublikowane w kolejnych numerach iKAR. Wierzymy, że krytyka orzecznictwa ze strony 
doktryny będzie nie tylko służyć wzmacnianiu jakości wyroków sądowych, ale także sygnalizować 
prawodawcy, że konieczne są zmiany prawa. 

Czytelnik zauważy też z łatwością, że otwieramy łamy naszego kwartalnika dla tekstów pre-
zentujących prawo konkurencji na świecie. Tym razem chcemy zapoznać Czytelnika z nową ustawą 
o ochronie konkurencji w Brazylii (M.A. Nesterowicz), dostępną jak dotychczas tylko w Internecie 
i tylko w języku portugalskim. Naszych Czytelników znających inne języki światowe (poza angielskim) 
zapraszamy do nadsyłania tekstów tego rodzaju. 
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W dziale „Przegląd piśmiennictwa” publikujemy w tym numerze iKAR nie tylko omówienie roz-
prawy habilitacyjnej K. Kohutka, ale także – po raz pierwszy na naszych łamach – recenzję książki 
(rozprawy habilitacyjnej M. Stoczkiewicza), dotyczącej pomocy państwa dla przedsiębiorstw ener-
getycznych, przygotowaną przez autorkę, która swój doktorat z pomocy państwa zrobiła w Polsce, 
a dzisiaj zajmuje się problemami pomocy publicznej w DG ds. Konkurencji (A. Nykiel-Meteo).

Mamy przyjemność zamieścić w tym numerze również sprawozdania i to nie tylko z konferencji 
naukowej CARS nt. modeli kontroli sądowej w sprawach ochrony konkurencji i konsumentów oraz 
regulacji, która odbyła się przy okazji uroczystego wręczenia Nagrody CARS 2012, ale także z dwóch 
ważnych konferencji zorganizowanych przez urzędy regulacji energetycznej i ochrony konkurencji 
i konsumentów. 

W dalszym ciągu zapraszamy do współpracy wszystkich pracowników naukowych i doktorantów 
oraz praktyków zajmujących się sprawami ochrony konkurencji i regulacji sektorowych.

Prof. UW dr hab. Tadeusz Skoczny

Warszawa, 28.10.2012 r. 



1

* Prawnik w Kancelarii Yingke Varnai BWHS, doktorant stacjonarny w Zakładzie Prawa Międzynarodowego oraz Ochrony Konkurencji i Konsumenta w Szkole 
Głównej Handlowej
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Szymon Syp*

O odpowiedzialności osób fizycznych w polskim prawie 
konkurencji – de lege lata i de lege ferenda
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I.  Uwagi wstępne
II.  Odpowiedzialność osób fizycznych w prawie polskim de lege lata 
III.  Odpowiedzialność osób fizycznych – propozycje polskiego organu antymonopolowego
IV.  Odpowiedzialność osób fizycznych – dotychczas sformułowane uwagi na tle propozycji UOKiK
V.  Czy powinniśmy karać osoby fizyczne?

1. Uwagi ogólne
2. Perspektywa porównawcza
3. Uwagi na tle propozycji zawartych w Projekcie zmian

VI. Podsumowanie

Streszczenie:
Artykuł porusza w głównej mierze kwestię proponowanych zmian w zakresie prawa konkurencji 
w Polsce, zakładających wprowadzenie odpowiedzialności osób fizycznych za dopuszczenie do naru-
szenia przez przedsiębiorcę zakazu praktyk ograniczających konkurencję. W celu usystematyzowania 
wywodu, najpierw omówiono odpowiedzialność osób fizycznych na gruncie obowiązujących przepi-
sów ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów (tzw. odpowiedzialność za naruszenia procedu-
ralne). Dalej zaprezentowane zostały główne założenia odpowiedzialności osób fizycznych według 
propozycji polskiego organu antymonopolowego (tzw. odpowiedzialność sensu stricto o charakterze 
materialnoprawnym). Postulaty te zostały następnie skonfrontowane z dotychczas sformułowany-
mi stanowiskami (m.in. Stowarzyszenia Prawa Konkurencji czy Grupy Roboczej CARS). Wreszcie 
przedstawiona została autorska ocena proponowanego rozwiązania zakładającego odpowiedzialność 
osób fizycznych, uwzględniająca rozwiązania innych ustawodawstw w tym względzie oraz dorobek 
piśmiennictwa.

Słowa kluczowe: odpowiedzialność osób fizycznych; zmiany w prawie konkurencji; polityka konku-
rencji; kary pieniężne.
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I. Uwagi wstępne
Opublikowany przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) w dniu 15.05.2012 r. 

Projekt założeń do ustawy o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów1 (Projekt zmian)2 
stawia sobie za cel „wdrożenie rozwiązań wzmacniających polski system ochrony konkurencji i kon-
sumentów, wpływających na większą skuteczność obecnie obowiązujących regulacji (szcze-
gólnie w zakresie zwalczania karteli)”3 – [podkr. Sz.S.]. Jako element wpływający na zwiększenie 
skuteczności w zakresie zwalczania karteli ma, w świetle Projektu zmian, posłużyć nowe uprawnie-
nie, które zostanie przyznane Prezesowi UOKiK. Uprawnieniem tym będzie możliwość nakładania 
kar pieniężnych na osoby fizyczne za dopuszczenie do naruszenia przez przedsiębiorcę zakazów 
zawierania porozumień ograniczających konkurencję (art. 6 uokik) oraz nadużywania pozycji domi-
nującej (art. 9 uokik) w prawie polskim, a także ich odpowiedników na gruncie prawa europejskiego 
(art. 101 i art. 102 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej4)5. Jak zaznaczono w Projekcie zmian, 
odpowiedzialność osób fizycznych została inkorporowana m.in. do niemieckiego oraz holenderskiego 
porządku prawnego. W sposób najszerszy i najsurowszy została natomiast uregulowana w Stanach 
Zjednoczonych Ameryki Północnej (USA).

Niniejszy artykuł stanowić ma w zamierzeniu przybliżenie istoty proponowanych zmian wprowa-
dzających odpowiedzialność osób fizycznych. Tytułem uporządkowania wywodu, najpierw syntetycznie 
omówiona zostanie odpowiedzialność osób fizycznych o charakterze proceduralnym, która obecnie 
funkcjonuje na gruncie uokik. Następnie proponowana przez UOKiK odpowiedzialność osób fizycznych 
zostanie skonfrontowana z dotychczas sformułowanymi stanowiskami, m.in. Stowarzyszenia Prawa 
Konkurencji (SPK)6, Grupy Roboczej Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych (CARS)7 
czy Polskiego Stowarzyszenia Prawników Przedsiębiorstw (PSPP).8 Finalnie przedstawiona zosta-
nie autorska ocena proponowanego rozwiązania zakładającego odpowiedzialność osób fizycznych, 
uwzględniająca rozwiązania innych ustawodawstw w tym względzie oraz dorobek piśmiennictwa.

II. Odpowiedzialność osób fizycznych de lege lata
W świetle dotychczas obowiązujących przepisów prawa konkurencji, odpowiedzialność za na-

ruszenie zakazu praktyk ograniczających konkurencję oraz zakazu praktyk naruszających zbiorowe 
interesy konsumentów ponoszą tylko przedsiębiorcy (zgodnie z definicją tego terminu w uokik9). Brak 
jest co do zasady unormowań, które wprowadzałyby odpowiedzialność administracyjnoprawną bądź 

1  Ustawa z 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 ze zm.), (dalej: uokik).
2  Projekt jest dostępny na stronie UOKiK: http://www.uokik.gov.pl/konsultacje_spoleczne3.php#faq1654.
3  Por. Projekt zmian, s. 1.
4  Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE C 306/1), wersja skonsolidowana (Dz. Urz. UE C 83/47), (dalej: TFUE).
5  W dalszej części artykułu, używane będzie sformułowanie „odpowiedzialność osób fizycznych” w celu określenia istoty proponowanych w Projekcie zmian 
postulatów wprowadzenia odpowiedzialności osób fizycznych za dopuszczenie do naruszenia przez przedsiębiorcę zakazu praktyk ograniczających konku-
rencję. Tak zdefiniowaną odpowiedzialność osób fizycznych sensu stricto o charakterze materialnoprawnym odróżnić należy od dotychczas uregulowanej 
w uokik odpowiedzialności osób fizycznych o charakterze proceduralnym, która została opisana w Rozdziale II niniejszego artykułu.
6  Por. Uwagi Stowarzyszenia Prawa Konkurencji (SPK) do Projektu założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów (wersja 
z 15.05.2012 r.) dostępne na stronie internetowej http://www.spk.com.pl/ (dalej: Uwagi SPK).
7  Opinia Grupy Roboczej ds. nowelizacji uokik z 2007 r. przy Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych (CARS UW), dostępna na stronie inter-
netowej http://www.cars.wz.uw.edu.pl/ (dalej: Opinia CARS).
8  Stanowisko Polskiego Stowarzyszenia Prawników Przedsiębiorstw w sprawie projektu założeń zmian do ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów 
przedstawionych przez UOKiK w dniu 16 maja 2012 r. dostępne na stronie internetowej http://pspp.org.pl/o_pspp/aktualnosci/#2 (dalej: Stanowisko PSPP).
9  Co do definicji „przedsiębiorcy” zob. art. 4 pkt 1) uokik. Por. przykładowo G. Materna, Pojęcie przedsiębiorcy w polskim i europejskim prawie ochrony kon-
kurencji, Warszawa 2009.
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karnoprawną osób fizycznych w sytuacji, gdy „zarządzany” przez te osoby przedsiębiorca dopuścił się 
naruszenia materialnych czy proceduralnych przepisów prawa konkurencji10. Jedyny wyjątek w tym 
względzie stanowi odpowiedzialność karna za zmowę przetargową w przetargu publicznym, która jest 
przestępstwem zgodnie z art. 305 kodeksu karnego11. Osoba fizyczna, która nie jest przedsiębiorcą 
w rozumieniu uokik, odpowiada więc karnie jeżeli w celu osiągnięcia korzyści majątkowej zawiera 
porozumienie z innym podmiotem (osobą fizyczną, osobą prawną lub tzw. „ułomną” osobą prawną) 
działając na szkodę właściciela mienia albo osoby lub instytucji, na rzecz której przetarg publiczny 
jest dokonywany. 

Ustawodawca zdecydował jednak arbitralnie, że osoby fizyczne odpowiadają za naruszenia uokik 
o charakterze proceduralnym, przy czym odpowiedzialność ta może następować w sposób samoistny 
w tym znaczeniu, że przepisy uokik nie przewidują równoległej odpowiedzialności przedsiębiorcy, 
albo też w sposób subsydiarny w stosunku do odpowiedzialności przedsiębiorcy12.

Odpowiedzialność osób fizycznych o charakterze proceduralnym13 została uregulowana de 
lege lata w art. 108 uokik w ramach enumeratywnie wyliczonego katalogu14. Zgodnie z brzmieniem 
tego przepisu, Prezes UOKiK jest uprawniony do nałożenia na osobę pełniącą funkcję kierowniczą 
lub wchodzącą w skład organu zarządzającego przedsiębiorcy karę pieniężną w wysokości do pięć-
dziesięciokrotności przeciętnego wynagrodzenia, jeżeli osoba ta umyślnie albo nieumyślnie: a) nie 
wykonała decyzji, postanowień lub wyroków, o których mowa w art. 107 uokik; b) nie zgłosiła zamia-
ru koncentracji, o którym mowa w art. 13 uokik; c) nie udzieliła informacji lub udzieliła nierzetelnych 
lub wprowadzających w błąd informacji żądanych przez Prezesa UOKiK na podstawie art. 50 uokik. 
Ponadto, Prezes UOKiK może nałożyć karę, o której mowa w zdaniu poprzednim na: a) osobę upo-
ważnioną przez kontrolowanego, o której mowa w art. 105a ust. 6 uokik, posiadacza lokalu miesz-
kalnego, pomieszczenia, nieruchomości lub środka transportu, o których mowa w art. 91 ust. 1 uokik 
oraz osoby, o których mowa w art. 105a ust. 7 uokik za: (i) nieudzielenie informacji lub udzielenie 
nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd informacji żądanych przez Prezesa Urzędu oraz (ii) 
brak współdziałania w toku kontroli prowadzonej w ramach postępowania na podstawie art. 105a 
uokik, jak również na świadków za nieuzasadnioną odmowę zeznań. Istotą wspomnianego art. 108 
uokik jest wprowadzenie odpowiedzialności administracyjnej wobec osób fizycznych za naru-
szenie obowiązku administracyjnego [podkr. Sz.S.], zaś sankcją za wspominane naruszenie – kara 
administracyjna. 

Podmiotami, które ponoszą odpowiedzialność w świetle tegoż przepisu są „osoby pełniące funkcję 
kierowniczą lub wchodzące w skład organu zarządzającego”. O ile ten drugi zwrot dotyczy członków 

10  Poza przedmiotem niniejszego artykułu pozostaje kwestia odpowiedzialności cywilnoprawnej członków zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej oraz 
likwidatora w spółkach kapitałowych na podstawie Kodeksu spółek handlowych z 15.09.2000 r. (Dz. U. Nr 94, poz. 1037), w szczególności art. 293-294 oraz 
art. 483 i art. 485 KSH). Na marginesie warto wskazać, że odpowiedzialność cywilnoprawna członków zarządu spółek kapitałowych nie jest jedynie iluzorycz-
na. Tytułem egzemplifikacji, jeśli członek zarządu hipotetycznej spółki X nie zgłosi zamiaru koncentracji, o którym mowa w art. 13 uokik, zaś spółka X dokona 
koncentracji i zostanie z powodu braku jej zgłoszenia ukarana na podstawie art. 106 ust. 1 pkt 3) uokik, wówczas taki członek zarządu (lub w przypadku 
odpowiedzialności solidarnej – członkowie zarządu) będzie odpowiadał wobec spółki za szkodę, jaką ta poniosła (oczywiście przy założeniu, że pozostałe 
przesłanki odpowiedzialności odszkodowawczej z art. 293 albo 483 zostały spełnione).
11  Ustawa z 6.06.1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.). Przestępstwo to podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Por. 
szerzej: A. Marek, Kodeks karny. Komentarz, LEX, 2010, Komentarz do art. 305 K.k.
12  Tak też: A. Stawicki [w:] Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz A. Stawicki A., E. Stawicki (red.), LEX, 2011, komentarz do art.108 uokik.
13  Tak też: R. Molski [w:] Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz pod red. T. Skocznego, Warszawa, 2009, komentarz do art. 108 uokik; 
A. Stawicki [w:] Ustawa …, Komentarz A.Stawicki A., E. Stawicki (red.), op. cit., komentarz do art.108 uokik.
14  W zakresie sformułowania odpowiednika art. 108 na gruncie uokik 2000; por. szerzej R. Molski [w:] Ustawa …. Komentarz pod red. T. Skocznego, op. cit., 
komentarz do art. 108 uokik.
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zarządu w spółkach kapitałowych czy komplementariusza w spółce komandytowo-akcyjnej15, o tyle 
pierwszy podlega interpretacji w zależności od danego podmiotu – przedsiębiorcy. Termin „osoby peł-
niące funkcję kierowniczą” oznacza osoby, które podejmują istotne decyzje dotyczące przedsiębiorcy, 
bez względu na podstawę nawiązania stosunku pracy z tym przedsiębiorcą. W doktrynie słusznie 
podnosi się, że przepis dotyczy „jedynie tych osób, które mają rzeczywisty wpływ na zarządzanie 
przedsiębiorcą, a tym samym, to w ich kompetencjach mieści się podejmowanie decyzji, których reali-
zacja przekłada się na naruszenie przepisów prawa”16. Do drugiej kategorii osób zagrożonych sankcją 
finansową należą: osoba upoważniona przez kontrolowanego (kontrolowanym jest przedsiębiorca, 
u którego przeprowadzana jest kontrola, a osobą, w obecności której czynności kontrolne powinny być 
dokonywane, jest on sam lub jego reprezentant, bądź też osoba upoważniona przez kontrolowanego, 
przy czym osobą tą nie musi być podmiot uprawniony do jego stałego reprezentowania), posiadacz 
lokalu mieszkalnego, pomieszczenia, nieruchomości lub środka transportu (a więc rzeczy stanowią-
cych przedmiot przeszukania w związku z istnieniem uzasadnionych podstaw do przypuszczenia, że 
są tam przechowywane przedmioty, akta, księgi, dokumenty i inne nośniki informacji niezbędne na 
potrzeby prowadzonego postępowania), pracownik kontrolowanego, osoba, o której mowa w art. 97 
K.c. albo inna osoba czynna w miejscu przeprowadzania kontroli, o których mowa w art. 105a ust. 7 
uokik, a także świadkowie, którzy mogą być karani za nieuzasadnioną odmowę zeznań.

Sformułowanie przepisu wskazuje, że odpowiedzialność wymienionych w przepisie osób fizycz-
nych jest zależna od winy sprawcy naruszenia. Przy czym chodzić może tutaj o winę umyślną albo 
winę nieumyślną17 (np. brak należytej staranności)18. Stopień winy będzie miał wpływ na wysokość 
wymierzonej kary19, więc brak ustalenia stopnia winy przez UOKiK powinien skutkować brakiem 
nałożenia kary. Dyrektywy – choćby SOKiK – co do sposobu nakładania kary jasno wskazują, że jej 
wysokość zależy od stopnia winy, czyli niewywiązanie się przez organ antymonopolowy i nieprzypi-
sanie sprawy winy powodować musi (w myśl zasady in dubio pro reo) zaniechanie nałożenia kary20.

III. Odpowiedzialność osób fizycznych  
– propozycje polskiego organu antymonopolowego

Projekt zmian w rozdz. III lit. F zawiera rewolucyjne w świetle dotychczasowego ustawodawstwa 
w zakresie polskiego prawa konkurencji postulaty dotyczące wprowadzenia odpowiedzialności osób 
fizycznych o charakterze administracyjno-prawnym (odpowiedzialność finansowa) za sensu stricto 
materialne naruszenia prawa konkurencji (precyzyjniej i poprawniej ujmując odpowiedzialność osób 
fizycznych będzie dotyczyć dopuszczenia przez nie do naruszenia przez przedsiębiorców 
zakazu praktyk naruszających konkurencję – podkr. Sz.S.). Konstrukcja odpowiedzialności osób 
fizycznych została oparta na rozwiązaniach funkcjonujących w ustawodawstwach niemieckim oraz 

15  Na marginesie warto zaznaczyć, że w przypadku, gdy komplementariuszem spółki komandytowo-akcyjnej jest np. spółka z ograniczoną odpowiedzial-
nością, wówczas odpowiedzialność z art. 108 uokik ponosić będą osoby wchodzące w skład organu zarządzającego komplementariusza, czyli zarząd kom-
plementariusza. Odmienna interpretacja powodowałaby, że w tak ukształtowanym podmiocie zarządzający nie mógłby ponosić odpowiedzialności, co byłoby 
sprzeczne z ratio legis art. 108 uokik.
16  Por. szerzej, A. Stawicki [w:] Ustawa …. Komentarz A. Stawicki, E. Stawicki E., op. cit., komentarz do art.108 uokik.
17  Odnośnie do interpretacji tych terminów zob. art. 9 k.k.
18  Tak też: A. Stawicki [w:] Ustawa …. Komentarz A. Stawicki, E. Stawicki (red.), komentarz do art.108 uokik. Podobnie: R. Molski [w:] Ustawa …. Komentarz 
pod red. T. Skocznego, komentarz do art. 108 uokik.
19  Por. wyr. SOKiK z 24.5.2006 r., XVII AmA 17/05.
20  O wątpliwościach związanych z odpowiedzialnością na gruncie art. 108 uokik, zob. szerzej: R. Molski [w:] Ustawa … Komentarz pod red. T. Skocznego, 
komentarz do art. 108 uokik.



www.ikar.wz.uw.edu.pl            internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 2012, nr 4(1)

Szymon Syp            O odpowiedzialności osób fizycznych w polskim prawie konkurencji...11

holenderskim, a np. korelująca z odpowiedzialnością finansową osób fizycznych instytucja leniency 
dla osób fizycznych – z amerykańskiego ustawodawstwa antytrustowego.

Projekt zmian zakłada, że „odpowiedzialności będą podlegały osoby, które pełniąc funkcję kie-
rowniczą lub wchodząc w skład organu zarządzającego przedsiębiorcy, w ramach sprawowania swojej 
funkcji, choćby nieumyślnie, przez swoje działanie lub zaniechanie, w tym również niedopełnienie 
obowiązków w zakresie nadzoru, dopuściły do naruszenia przez przedsiębiorcę zakazów określonych 
w art. 6 i 9 uokik lub przepisów art. 101 lub 102 TfUE”21. W Projekcie zmian przewidziano sankcję 
finansową za dopuszczenie przez osoby fizyczne do naruszenia przez przedsiębiorców (w których 
osoby te pełnią funkcje kierownicze lub wchodzą w skład jego organu zarządzającego) zakazów, 
o których mowa w art. 6 i 9 uokik oraz art. 101 i 102 TFUE w wysokości maksymalnej na poziomie 
500.000 euro22. W ocenie projektodawcy zawartej w Projekcie zmian, kara pieniężna powinna być 
odpowiednio wysoka, aby spełniała funkcje represyjno-prewencyjne. Ponadto, w zamierzeniu kary 
pieniężne będą nakładane na osoby „bardzo dobrze opłacane”, a także będą one uwzględniały moż-
liwości finansowe osób karanych23.

Podmiotem uprawnionym do nakładania kar pieniężnych będzie Prezes UOKiK. Odpowiedzialność 
będzie również dotyczyć osób, które nie pracują dla przedsiębiorcy, ale które pracowały dla niego 
w trakcie trwania naruszenia przepisów prawa konkurencji. W przypadku braku terminowej zapłaty 
nałożonej kary, osoby fizyczne będą obciążane odsetkami od kary pieniężnej. Ze względu na ważny 
interes wnioskującej osoby fizycznej, kara będzie mogła zostać rozłożona na raty24.

Celem proponowanych zmian ma być zmniejszenie liczby naruszeń uokik oraz skuteczniejsze 
pozyskiwanie informacji dotyczących niedozwolonych porozumień.25 Jako uzasadnienie wprowadze-
nia sankcji dla osób fizycznych wskazano, że osoby fizyczne kierują się innymi przesłankami oraz 
interesami aniżeli przedsiębiorcy. Konsekwentnie więc możliwe są sytuacje faktyczne, gdzie osoby 
fizyczne podejmują działania, przez które przedsiębiorca dopuszcza się naruszenia przepisów prawa 
konkurencji i w związku z tymi działaniami czerpią one korzyść ze wspomnianego naruszenia prawa 
konkurencji26.

Projekt zmian stwierdza również, że oprócz „przepisów karnych” konieczne jest stworzenie kore-
lujących przepisów materialnych określających zakazy i nakazy zagrożone sankcją finansową. I tak 
osoba fizyczna będąca stroną postępowania przed Prezesem UOKiK, zostanie objęta obowiązkiem 
dostarczania informacji na żądanie Prezesa UOKiK (zawierających: wskazanie zakresu informacji, 
cel żądania, termin na udzielenie informacji oraz pouczenie o sankcji za nieudzielenie informacji lub 
za udzielenie informacji nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd), przy czym za niepodporząd-
kowanie się sankcji będzie groziła kara w maksymalnej wysokości pięćdziesięciokrotności przecięt-
nego wynagrodzenia27.

Dopełnieniem powyższego uprawnienia żądania informacji przez Prezesa UOKiK będzie prawo 
do obrony osób fizycznych. Osoby te w trakcie postępowania będą mogły uchylić się od udzielenia 

21  Projekt zmian, s. 22.
22  Projekt zmian, s. 23. Wskazuje się przy tym, że „Ustalenie takiego limitu nie oznacza, że kara zawsze będzie nakładana w maksymalnej wysokości” oraz 
że „…przy obliczaniu wysokości kary pod uwagę brana będzie indywidualna sytuacja danej osoby, w tym również jej zarobki”. 
23  Projekt zmian, s. 23.
24  Projekt zmian, s. 23.
25  Projekt zmian, s. 23.
26  Projekt zmian, s. 23. Jako przykład korzyści wskazywana jest premia za większą sprzedaż przedsiębiorcy osiągnięta dzięki zawartej zmowie cenowej.
27  Projekt zmian, ss. 23-24.
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informacji w przypadku, gdy odpowiedź mogłaby narazić je lub ich bliskich (w rozumieniu art. 261 
k.p.c.) na odpowiedzialność karną. Prawo odmowy udzielenia informacji będzie przysługiwać tak-
że wówczas, gdy jej udzielenie oznaczałoby przyznanie się do dopuszczenia do naruszenia przez 
przedsiębiorcę zakazów, o których mowa w art. 6 i 9 uokik lub art. 101 i 102 TFUE.

Dodatkowo, oprócz odpowiedzialności osób fizycznych Projekt zmian zawiera postulat wprowa-
dzenia możliwości skorzystania przez osoby fizyczne z programu leniency (programu łagodzenia kar), 
ale tylko w przypadku naruszenia art. 6 uokik. Połączenie programu leniency oraz odpowiedzialności 
osób fizycznych pozwoli Prezesowi UOKiK uzyskać dostęp do nowego źródła informacji na temat 
nieprawidłowości rynku28. Istotne novum ma stanowić możliwość składania zbiorowego wniosku 
leniency przez grupę osób zatrudnionych przez tego samego przedsiębiorcę, którzy pełnią u niego 
funkcje kierownicze, a także potraktowanie wniosku złożonego przez przedsiębiorcę jako wniosku 
złożonego w imieniu wszystkich osób zatrudnionych przez składającego wniosek przedsiębiorcę, 
wobec których toczy się w tej sprawie postępowanie przed Prezesem UOKiK29. Wobec osób fizycz-
nych, które wystąpią z wnioskiem leniency wyłączone zostanie stosowanie art. 305 k.k. Pozwolić 
ma to na „zwiększenie ochrony osób, które zgłaszają się z wnioskiem leniency dotyczącym zmów 
przetargowych”. W przypadku braku wyłączenia, paradoksalnie mogłoby dojść do sytuacji, w której 
pomimo braku kary nakładanej przez Prezes UOKiK, doszłoby do pociągnięcia osób fizycznych do 
odpowiedzialności karnej. Taka perspektywa wykluczałaby zmowy przetargowe i ich uczestników 
z występowania z wnioskami leniency.

Wreszcie, w Projekcie zmian proponuje się ochronę informacji oraz dokumentów uzyskanych 
przez Prezes UOKiK, zwłaszcza w zakresie informacji o wystąpieniu przedsiębiorcy lub osoby fizycz-
nej z wnioskiem o odstąpienie od wymierzenia kary lub jej obniżenia lub też informacji dotyczących 
procedury dobrowolnego poddania się karze. Kopiowanie przez strony dokumentów zawierających 
takie informacje i dowody bez pisemnej zgody przedsiębiorcy lub osoby fizycznej ponoszącej odpowie-
dzialność byłoby niedozwolone. Wskazane informacje i dokumenty nie byłyby udostępniane w trybie 
dostępu do informacji publicznej, tak aby nie narazić ujawniających jej osób na ryzyko roszczeń osób 
trzecich z tytułu stwierdzonego, także dzięki współpracy, naruszenia30.

IV. Odpowiedzialność osób fizycznych 
– dotychczas sformułowane uwagi na tle propozycji UOKiK

Wszelkie publicznie dostępne uwagi czy komentarze do Projektu zmian, w sposób ostrożny 
(wręcz nieufny) i w przeważającej mierze krytyczny odnoszą się do propozycji wprowadzenia odpo-
wiedzialności osób fizycznych w polskim prawie konkurencji. Autorzy stanowiska PSPP wręcz stwier-
dzają, iż „odpowiedzialność antymonopolowa osób fizycznych w kształcie zaproponowanym przez 
UOKiK stanowi nadmiernie dolegliwy środek represji, nie zaś skuteczny instrument odstraszający”31. 
Najdalej sięga Opinia CARS, w której znajdujemy stwierdzenie, iż „Proponowana w Projekcie zmiana 
poszerzająca krąg podmiotów odpowiedzialnych za naruszenie prawa antymonopolowego o osoby 

28  Projekt zmian, s. 24.
29  Projekt zmian, s. 24.
30  Projekt zmian, s. 25.
31  Stanowisko PSPP, s. 20.
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fizyczne jest inicjatywą zbyt daleko idącą i nie powinna stać się przedmiotem dalszych prac le-
gislacyjnych [podkr. Sz.S.]”32

Podstawową wątpliwość budzi brak zróżnicowania w zakresie przepisów, za naruszenie których 
osobom fizycznym będzie grozić odpowiedzialność. Stanowisko PSPP jasno stwierdza, że „katalog 
przedmiotowy czynów podlegających karze obejmuje wszelkie naruszenia reguł konkurencji, niezależnie 
od ich rodzaju, ciężaru gatunkowego czy zagrożenia dla konkurencji”33. Niezależnie więc od tego, czy 
będziemy mieć do czynienia z naruszeniem o charakterze horyzontalnym (np. porozumienia horyzon-
talne dotyczące ustalania cen), wertykalnym czy też z przejawem nadużywania pozycji dominującej 
– z punktu widzenia odpowiedzialności indywidualnej będą one traktowane równoprawnie. Zgodnie 
ze Stanowiskiem PSPP, tak szeroko zakrojony zakres odpowiedzialności jest błędny, a penalizacja 
powinna dotyczyć jedynie naruszeń reguł konkurencji ze swej natury najcięższych, tj. niektórych po-
rozumień horyzontalnych34. W tym samym kierunku podąża argumentacja Grupy Roboczej CARS35, 
która stoi na stanowisku, że ramy przedmiotowe odpowiedzialności osób fizycznych są zdecydowanie 
zbyt szerokie, zważywszy nie tylko na niedookreśloną treść przepisów o nadużywaniu pozycji domi-
nującej ale także porozumień ograniczających konkurencję36. Ponadto, Opinia CARS podkreśla, iż 
sankcje wskazane w Projekcie zmian oraz odpowiedzialność za materialnoprawne naruszenia uokik 
w gruncie rzeczy stanowią sankcje natury karnej, a nie administracyjnej. W świetle zasady nullum 
crimen sine lege zagrożone mogą być czyny precyzyjnie wskazane w ustawie, a art. 6 i 9 uokik nie 
spełniają tego kryterium37. W podobnym kierunku wydają się zmierzać Uwagi SPK, gdzie sformuło-
wano pytanie: „czy, ze względu na surowość proponowanych kar oraz ze względu na swego rodzaju 
publiczne piętnowanie osób, na które kara zostanie nałożona, Projekt zmian nie zakłada wprowa-
dzenia odpowiedzialności de facto karnej”.

Opinia CARS porusza kwestię braku wystarczających ram proceduralnych dla wprowadzenia 
zaproponowanej przez UOKiK odpowiedzialności osób fizycznych mając na uwadze obowiązujące 
de lege lata przepisy prawne. Konieczne, w opinii CARS, jest zagwarantowanie w postępowaniu 
przed Prezesem UOKiK podstawowych standardów odnoszących się do sprawiedliwości procedural-
nej (m.in. wynikających z art. 6 Konwencji o Ochronie Prawa Człowieka i Podstawowych Wolności). 
Chodzi tu mianowicie o tzw. prawo do sprawiedliwego procesu i wynikające z niego prawo do obro-
ny (np. prawo do bycia wysłuchanym)38. Opinia CARS podkreśla również, że brak jest obecnie wy-
starczającej kontroli ze strony sądów rozpatrujących odwołania od decyzji Prezesa UOKiK (brak 
rozpatrywania zarzutów natury proceduralnej). W Uwagach SPK jasno wskazano – powołując się 
na rekomendację Komitetu Ministrów Rady Europy nr R (91) 1 z 13.02.1991 r. w sprawie sankcji 
administracyjnych – minimalne standardy, które powinny znaleźć zastosowanie w przypadku nakła-
dania sankcji administracyjnych na osoby fizyczne39. Uwagi SPK zawierają również autorskie reguły 

32  Opinia CARS, s. 51.
33  Stanowisko PSPP, s. 20.
34  Stanowisko PSPP, s. 21.
35  Opinia CARS, s. 51. Autorzy opinii podają przykład polityki rabatowej prowadzonej przez podmioty posiadające pozycję dominującą na rynku. Oto bo-
wiem ani polskie, ani unijne prawo konkurencji nie definiuje kiedy dokładnie stosowanie rabatów ma charakter praktyki anty-konkurencyjnej i jest zakazane.
36  Podobnie czytamy w Uwagach SPK: „Uważamy, że tak szerokie ujęcie przedmiotowe odpowiedzialności jest nieracjonalne”, s. 4., a także „Naszym zdaniem 
wprowadzenie odpowiedzialności osób fizycznych za nadużycie pozycji dominującej lub porozumienia wertykalne nie jest uzasadnione”, s. 4.
37   Opinia CARS, s. 52.
38   Opinia CARS s. 53.
39  Por. szerzej Uwagi SPK, Proponowane uwagi do pkt. III. F projektu zmian ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów (odpowiedzialność osób fizycznych 
za dopuszczenie do naruszenia przez przedsiębiorcę zakazu praktyk ograniczających konkurencję), ss. 1-2.
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rzetelnego postępowania administracyjnego, które autorzy rekomendują projektodawcom Projektu 
zmian, wśród nich m.in. wprowadzenie wysłuchania strony przed wydaniem decyzji (tzw. „Statement 
of Objections”), zagwarantowanie, że kara finansowa nie zostanie nałożona na osobę fizyczną za 
jej zachowanie, które miało miejsce przed wejściem w życie nowelizacji, inkorporowanie prawa do 
obrony i prawa do obrońcy40.

Autorzy Uwag SPK krytykują Projekt zmian za zbyt mało precyzyjne sformułowania, jednocześnie 
wskazując, że nowelizacja osiągnie swój cel prewencyjny, jeśli odpowiedzialność zostanie zreduko-
wana „do osób bezpośrednio zaangażowanych w naruszenie lub posiadających o nim bezpośrednią 
wiedzę”41. Powołując się na ustawodawstwo niemieckie, gdzie konstrukcja odpowiedzialności osób 
fizycznych oparta jest na winie umyślnej i niedbalstwie, autorzy Uwag SPK postulują, aby również 
w Polsce uniknąć karania osób fizycznych na podstawie każdej formy winy nieumyślnej.

Interesujący jest postulat PSPP, aby nie stosować waluty euro jako podstawy ustalania kary 
pieniężnej. Jako powód podaje się fakt, iż może to wpływać na nieuzasadnione różnicowanie wy-
miaru kary z uwagi na ryzyko różnic kursowych. PSPP postuluje również, aby wysokość kary miała 
odniesienie do przychodów jednostek osiąganych w roku poprzedzającym naruszenie42. W Uwagach 
SPK z kolei postuluje się, aby znacznie obniżyć zaproponowany poziom kary finansowej w wysokości 
500.000 euro43. Jednocześnie proponuje się, aby obliczać wymiar kary dla osób fizycznych w sposób 
podobny do wyliczania kar dla przedsiębiorców, a więc jako procent rocznego wynagrodzenia osób 
fizycznych44.

PSPP wskazuje również, że – oceniając całościowo – postulaty UOKiK są nieprzejrzyste, m.in. ze 
względu na obowiązek dostarczania informacji na żądanie Prezesa UOKiK oraz jednoczesne prawo 
odmowy udzielenia informacji przysługujące osobom fizycznym, a także z uwagi na brak informacji 
o potencjalnym wpływie wniosku leniency złożonego przez osobę fizyczną na wniosek leniency przed-
siębiorcy. Stanowisko PSPP wskazuje wreszcie, że założenia zaproponowane w Projekcie zmian 
„zdają się w prosty sposób przenosić obce uregulowania na grunt polski, bez uwzględnienia specyfiki 
systemu ochrony konkurencji i porządku prawnego w Polsce”45. Z kolei Opinia CARS wskazuje na 
dwa alternatywne rozwiązania warunkujące dalsze prace nad wprowadzeniem odpowiedzialności 
osób fizycznych: 1) dokonanie daleko idących zmian podstawowych zasad odpowiedzialności osób 
fizycznych (m.in. ograniczenie odpowiedzialności do przypadków działań umyślnych oraz osób bez-
pośrednio zaangażowanych w działania lub zaniechania prowadzące do ograniczenia konkurencji; 
ograniczenie odpowiedzialności do porozumień horyzontalnych; ograniczenie odpowiedzialności 
w czasie; konieczność badania poprawności zarówno merytorycznej, jak i formalnej rozstrzygnięcia 
Prezesa UOKiK przez SOKiK; ograniczenie wysokości kary do określonego procenta przychodów 
osoby fizycznej) albo 2) przekazanie sprawy odpowiedzialności osób fizycznych Komisji Kodyfikacyjnej 
Prawa Karnego.

40  Uwagi SPK, s. 5-7.
41  Uwagi SPK, s. 3.
42  Stanowisko PSPP, s. 21.
43  Uwagi SPK, s. 7.
44  Podobnie Stanowisko PSPP, s. 21: „Jednocześnie, w większym stopniu możliwościom finansowym jednostek odpowiadać będzie kara uzależniona od ich 
zarobków. Zasadnym byłoby więc odniesienie wysokości kary do przychodów jednostek, osiąganych w roku poprzedzającym naruszenie”.
45  Stanowisko PSPP, s. 22.
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V. Czy powinniśmy karać osoby fizyczne?
1. Uwagi ogólne

Polskie prawo ochrony konkurencji, podobnie jak europejskie prawo konkurencji46, nie przewi-
duje sankcji nakładanych na osoby fizyczne (niebędące przedsiębiorcami w rozumieniu uokik) za 
„przyczynienie” się do naruszenia reguł konkurencji przez przedsiębiorstwa, w których osoby te pełnią 
funkcje kierownicze47. Stąd też sformułowanie w Projekcie zmian postulatu wprowadzenia odpowie-
dzialności osób fizycznych sensu stricto za dopuszczenie do naruszenia materialnoprawnych reguł 
konkurencji przez przedsiębiorców stanowi niezwykle ważny i jakościowo nowy kierunek rozwoju 
polskiego prawa konkurencji48. Kierunek ten jest przy tym, jedynie częściowo zgodny z badaniami 
empirycznymi49, wedle których kary finansowe nakładane na przedsiębiorców zasadniczo nie są 
na tyle wysokie, aby skutecznie odstraszały przed naruszeniami prawa konkurencji50. Dlatego też 
sugeruje się, że strach przed indywidualnymi sankcjami nakładanymi na osoby fizyczne działające 
w imieniu i na rzecz przedsiębiorców może skłonić zarządzających i pracowników przedsiębior-
ców, aby oparli się korporacyjnej presji dotyczącej udziału w nielegalnych działaniach godzących 
w konkurencję. W konsekwencji sankcje grożące osobom fizycznym mogą zwiększać poziom od-
straszania (deterrence) przed naruszeniami reguł konkurencji. Argumentacja nakładania sankcji na 
osoby indywidualne działające w imieniu przedsiębiorców jest następująca: skoro kary finansowe 
nakładane bezpośrednio na przedsiębiorców rzadko kiedy są na tyle wysokie, aby spełniały funkcję 
odstraszania przed naruszeniami, to brak jest po stronie przedsiębiorcy (a de facto jego właścicieli) 
skłonności do skutecznego monitorowania osób zarządzających przedsiębiorcą, aby zapobiec ich 
sprzecznym z prawem działaniom. W tym sensie, karanie osób fizycznych (zarządzających przed-
siębiorcami) ma sens.51 Jako możliwy kierunek sankcji nakładanych na osoby fizyczne wskazuje 
się przede wszystkim karę więzienia ( imprisonment)52, w mniejszym stopniu dyskwalifikację (zakaz 
pełnienia funkcji przez) zarządzających. Wreszcie, wskazuje się, że nakładanie kar finansowych 
na osoby fizyczne jest nieefektywne, gdyż trudno jest zabronić przedsiębiorcom sui generis 
indemnifikacji zarządzających53. W efekcie „podwójną” karę finansową ponoszą przedsiębiorcy54. 

46  Rozporządzenie Rady (WE) Nr 1/2003 z 16.12.2002 r. w sprawie wprowadzenia w życie reguł konkurencji ustanowionych w art. 81 i 82 Traktatu (Dz. Urz. 
2003 WE L 1/1 z późn. zm.), (dalej: Rozporządzenie 1/2003) w art. 23 pkt 2) upoważnią Komisję Europejską do nałożenia grzywien na „przedsiębiorstwa” 
lub „związki przedsiębiorstw”. Jedyny wyjątek stanowi sytuacja, gdy przedsiębiorstwo jest prowadzone przez osobę fizyczną. Jednak grzywny są stosunkowo 
rzadko nakładane na osoby fizyczne prowadzące przedsiębiorstwa. Por. W.P.J. Wils, Is Criminalization of EU Competition Law the Answer? Artykuł zaprezen-
towany na Amsterdam Center for Law and Economics (ACLE) Conference Remedies and Sanctions in Competition Policy (Amsterdam, 17-18.02.2005 r.), 
opublikowany również w World Competition 2005, Vol. 28(2), ss. 13-16.
47  Por. R. Molski [w: ] Ustawa … Komentarz pod red. T. Skocznego, komentarz do art. 108 uokik.
48  Por. A. Piszcz, Kilka uwag do projektu założeń ustawy o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, iKAR 2012, 1(2), s. 8.
49   Por. szerzej Cartel Sanctions against Individuals. 2003, DAF/COMP(2004)39, OECD 2005, s. 7.
50   W piśmiennictwie europejskim szeroko kwestię karania przedsiębiorców poruszają D. Geradin oraz D. Henry w obejmującym badania empiryczne work-
ing paper: D. Geradin, D. Henry, The EC fining policy for violations of competition law: An empirical review of the Commission decisional practice and the 
Community courts’ judgments, The Global Competition Law Centre Working Papers Series, GCLC Working Paper 03/05, dostępny na stronie internetowej: 
http://www.coleurope.eu/content/gclc/documents/GCLC%20WP%2003-05.pdf.
51   Por. szerzej Cartel Sanctions against Individuals, op. cit., s. 7.
52   Szerzej o tzw. kryminalizacji za naruszenia prawa konkurencji zob. C. Craycraft, J.L. Craycraft, and J.C. Gallo, Antitrust Sanctions and a Firm’s Ability 
to Pay, 1997, Review of Industrial Organization 171; A.I. Gavil, W.E. Kovacic i J.B. Baker, Antitrust Law in Perspective: Cases, Concepts and Problems in 
Competition Policy, Thomson-West, 2002 s. 1040 i nast.
53   Por. szerzej Cartel Sanctions against Individuals, op. cit., s. 8. W świetle prawa polskiego dopuszczalna jest indemnifikacja poprzez zawarcie umowy 
pomiędzy zarządzającym a spółką, na mocy której zarządzający zostaje zwolniony z odpowiedzialności wobec osób trzecich z tytułu pełnienia obowiązków 
członka zarządu. Przy czym dyskusyjne jest, czy można zwolnić zarządzającego w przypadku, gdy jego zachowanie przyjmuje postać rażącego niedbalstwa 
bądź gdy chodzi o odpowiedzialność majątkową za popełnienie czynu karalnego. Por. szerzej A. Koch (red.), J. Napierała (red.), Prawo spółek handlowych. 
Podręcznik akademicki, 3. wydanie, Warszawa 2011, s. 590.
54  W.P.J. Wils podnosi, że jedynie kara pozbawienia wolności pełni funkcję odstraszającą w stosunku do osób fizycznych; por. W.P.J. Wils, Does the Effective 
Enforcement of Articles 81 and 82 Require not only Fines on Undertakings but also Individual Penalties, in particular Imprisonment?, [w:] Effective Private 
Enforcement of EC Antitrust Law (pod redakcją Ehlerman oraz Atanaiu, 2001). 
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Podsumowując, efektywność sankcji finansowych jest redukowana przez dwa czynniki: 1) trudność 
w określeniu optymalnej sankcji finansowej dla osób fizycznych, która pełniłaby funkcję odstraszającą, 
oraz 2) możliwość rekompensaty osób fizycznych przez przedsiębiorców z tytułu poniesionych przez 
osobę fizycznych sankcji finansowych (nawet jeśli przyjmiemy, że w niektórych systemach prawnych 
indemnifikacja jest zakazana, jej substytutem mogą być wszelkiego rodzaju premie czy wynagrodze-
nia wypłacane zarządzającym)55.

2. Perspektywa porównawcza

W Projekcie zmian wskazano, że wprowadzenie odpowiedzialności osób fizycznych do pol-
skiego porządku prawa konkurencji jest wzorowane na innych systemach prawnych (USA, Niemcy, 
Holandia). Warto więc przyjrzeć się bliżej innym ustawodawstwom w celu optymalnego wykorzystania 
ich doświadczeń w walce z naruszeniami prawa konkurencji. Przykładowo w Norwegii zgodnie z tam-
tejszym prawem konkurencji56 każda osoba, włączając dyrektora lub menadżera przedmiotowego 
przedsiębiorcy, która narusza norweską ustawę o ochronie konkurencji podlega grzywnie lub karze 
pozbawienia wolności (przy czym do dnia dzisiejszego kara pozbawienia wolności nie została orze-
czona). Karze grzywny podlegają przedsiębiorcy i osoby indywidualne, natomiast karze pozbawienia 
wolności osoby fizyczne (maksymalnie do 3 lat pozbawienia wolności, w szczególnie uzasadnionych 
przypadkach okres może być przedłużony do 6 lat)57.

W Wielkiej Brytanii na mocy Enterprise Act z 2002 r.58 osoby fizyczne są zagrożone sankcjami 
karnymi (grzywna lub kara pozbawienia wolności) za udział w najpoważniejszych kartelach. Możliwe 
jest również tzw. zdyskwalifikowanie dyrektorów (disqualification of directors) czyli orzeczenie przez 
sąd zakazu pełnienia przez określone osoby funkcji dyrektorów w przedsiębiorstwach. Maksymalny 
wymiar kary pozbawienia wolności wynosi 5 lat, brak jest z kolei maksymalnej wysokości grzywny59. 
W 2008 r. trzech byłych wysokiej rangi pracowników spółki Dunlop Oil & Marine zostało skazanych 
na kary pozbawienia wolności za udział w międzynarodowym kartelu wężów przemysłowych60.

USA mają długą tradycję penalizowania naruszania prawa konkurencji przez osoby fizyczne61. 
Maksymalna wysokość kary dla osoby fizycznej wynosi 10 lat pozbawienia wolności oraz maksymal-
nie 1 milion dolarów amerykańskich. Sankcjami zagrożone są jedynie najcięższe naruszenia prawa 
konkurencji – kartele62. W USA zwracają uwagę na możliwość odmiennego zakwalifikowania osób 
fizycznych zatrudnianych na stanowiskach menadżerów przez przedsiębiorców. Po pierwsze, możliwa 
jest sytuacja, w której menadżer dokonuje np. niedozwolonych uzgodnień cenowych na polecenie 
innych osób. Po drugie, menadżer może zawierać niedozwolone porozumienia z własnej inicjatywy. 

55   Por. Cartel Sanctions against Individuals, op. cit., s. 17.
56   Act No. 12 of 5 March 2004 on competition between undertakings and control with concentrations, as amended by Acts No. 100 of 17 December 2004 and 
No. 43 of 20 June 2008 (dalej: norweska ustawa o ochronie konkurencji).
57  Por. Practical Law Company, Competition: Norway, opracowanie dostępne na stronie internetowej: http://competition.practicallaw.com/2-500-4884. Por 
szerzej. Cartel Sanctions against Individuals, op. cit., ss. 79-82.
58  Tekst jest dostępny na stronie internetowej: http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2002/40/contents.
59   Por szerzej Cartel Sanctions against Individuals, op. cit, s. 91.
60   Por. M. Howe, Executives jailed in marine hose cartel case, artykuł dostępny na stronie internetowej: http://www.guardian.co.uk/business/2008/jun/12/cor-
poratefraud.ukcrime. Zob. również: EU & UK Antitrust/Competition Legal Alert, czerwiec 2008 r., First UK Prison Sentences Awarded to Participants in Marine 
Hose Cartel, dostępny na stronie internetowej: http://www.martindale.com/members/Article_Atachment.aspx?od=119465&id=444840&filename=asr-444842.pdf
61  W.P.J. Wils podaje, że tradycja ta została przejęta z Europy, gdzie w art. 419 Kodeksu Karnego Napoleona była wskazana sankcja karna za naruszenie 
zakazu tworzenia karteli. Por. W.P.J. Wils, Is Criminalization of EU Competition Law the Answer?, op. cit., s.10.
62  Chociaż w piśmiennictwie wskazuje się, że sankcje grożą za wszelkie porozumienia antykonkurencyjne, jak również za unilateralne jednostronne praktyki 
antykonkurencyjne. Zgodnie z tradycją amerykańskiego Departamentu Sprawiedliwości „ścigane” są wyłącznie najcięższe naruszenia prawa konkurencji – kartele 
(takie jak ustalanie cen, podział rynku, zmowy przetargowe). Por. szerzej W. P.J. Wils, Is Criminalization of EU Competition Law the Answer?, op. cit., s. 12.
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Niezależnie od zakwalifikowania menadżerów do pierwszej bądź drugiej grupy, zarówno pierwsi jak 
i drudzy powinni być karani w przypadku karteli. Co więcej, również przedsiębiorca (z uwagi na fakt, 
iż bezpośrednio odnosi korzyść z kartelu) powinien zostać ukarany. W USA wskazuje się, że kara po-
zbawienia wolności jest najskuteczniejszą metodą odstraszania osób fizycznych przed naruszeniami 
prawa konkurencji. Sama groźba zapłacenia grzywny przez osobę fizyczną jest niewystarczająca, 
gdyż przedsiębiorca zawsze znajdzie sposób na rekompensatę menadżerowi poniesionej przez niego 
straty finansowej63. W ostatnich latach w USA nastąpił wzrost liczby wyroków pozbawienia wolności. 
Jak podają S. Hammond oraz A. O’Brien od maja 1999 r. więcej niż 40 obcokrajowców odsiaduje 
w USA kary pozbawienia wolności za udział w kartelach64. (wynika to też z faktu, iż organy antymo-
nopolowe priorytetowo traktują „rozbijanie” karteli o zasięgu międzynarodowym). Również szacuje 
się, że więcej niż połowa stanów w USA posiada ustawy sankcjonujące karnie udział w kartelach 
przez osoby fizyczne65.

3. Uwagi na tle propozycji zawartych w Projekcie zmian

Warto odnieść się najpierw do kwestii możliwości karania przez polski organ antymonopolowy 
naruszeń art. 101 i 102 TFUE. Zgodnie z art. 5 Rozporządzenia 1/2003 organy ochrony konkurencji 
państw członkowskich mają prawo stosowania art. 101 i 102 TFUE w indywidualnych sprawach, z za-
strzeżeniem postanowień zawartych w art. 3 Rozporządzenia 1/2003. W tym celu, krajowe organy 
ochrony konkurencji mogą wydać decyzje nakładające grzywny lub okresowe kary pienięż-
ne lub inne kary przewidziane w krajowych przepisach prawa [podkr. Sz.S.]. Ze sformułowania 
przywołanego postanowienia Rozporządzenia 1/2003 wynika, że np. polski organ antymonopolowy 
jest władny do nakładania kar natury cywilnej, karnej czy administracyjnej na przedsiębiorców lub 
osoby fizyczne za dokonane naruszenia art. 101 lub 102 TFUE, o ile w polskim porządku prawnym 
kary takie zostaną przewidziane66.

Przechodząc do zasadniczej kwestii oceny rozwiązań zaproponowanych przez UOKiK, w pierw-
szej kolejności z aprobatą należy odnieść się do samego pomysłu inkorporowania modelu odpowie-
dzialności indywidualnej osób fizycznych za dopuszczenie przez przedsiębiorców do naruszenia 
przepisów prawa konkurencji do systemu polskiego prawa konkurencji. Wprowadzenie tegoż rozwią-
zania stanowi kolejny krok w kierunku rozwoju odpowiedzialności za naruszenie reguł konkurencji 
i – zwłaszcza w początkowej fazie obowiązywania nowych rozwiązań prawnych – spełniać będzie 
funkcję odstraszającą. Niestety, model zaproponowany przez UOKiK, w świetle dostępnych badań 
empirycznych oraz analizy innych systemów prawnych, może okazać się niewystarczający do zmniej-
szenia liczby naruszeń przepisów uokik. Jak wskazano wyżej, w piśmiennictwie uwzględniającym 

63   Por. szerzej Cartel Sanctions against Individuals, op. cit., s. 99-103.
64   S. Hammon, A. O’Brien, The evolution of cartel enforcement over the last two decades: the U.S. perspective [w:] Zmiany w polityce konkurencji na przestrzeni 
ostatnich dwóch dekad, UOKiK, 2010, s. 18.
65   Por. K.G. Dau-Schmidt, Sentencing Antitrust Offenders: Reconciling Economic Theory with Legal Theory, 1983, 9 William Mitchell Law Review 75, ss. 75-76.
66   Tak też W.P.J. Wils, Is Criminalization of EU Competition Law the Answer?, op. cit., ss. 17-18. Wskazuje on również że zwrot „inne kary” przy uwzględnieniu 
art. 12 pkt 3 Rozporządzenia 1/2003 oznacza również kary nakładane na osoby fizyczne (w tym kary pozbawienia wolności). Art. 12 pkt 3 Rozporządzenia 
1/2003 stanowi: 
„ Informacja udzielona na mocy ust. 1 (chodzi o wzajemne przekazywanie i wykorzystywanie jako dowodu wszelkiego rodzaju materiałów o charakterze fak-
tycznym lub prawnym pomiędzy Komisją i krajowymi organami antymonopolowymi w UE) może zostać wykorzystana jedynie jako dowód w
celu nałożenia sankcji na osoby fizyczne, jeżeli:
– przepisy prawne organu przekazującego informacje przewidują sankcje podobnego rodzaju w odniesieniu do naruszenia art. 101 lub 102 Traktatu, lub 
w razie ich braku,
– informacja została zebrana w sposób, który odzwierciedla ten sam zakres ochrony prawa do obrony osób fizycznych, jaki przewidziano w krajowych prze-
pisach organu otrzymującego. Jednakże, w takim wypadku udzielona informacja nie może być wykorzystana przez organ ją otrzymujący do nałożenia kary 
pozbawienia wolności”.
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badania empiryczne wskazuje się, że funkcja odstraszająca kar finansowych, które grożą osobom 
fizycznym, jest bardzo ograniczona. Mówiąc wprost – nie wpływają one na zmniejszenie naruszeń 
prawa konkurencji.

W mojej ocenie, model odpowiedzialności osób fizycznych zaprezentowany przez UOKiK nie 
jest spójny oraz autorski, lecz stanowi swoistego rodzaju mozaikę rozwiązań, które mają zostać 
przeniesione na grunt polskiego prawa konkurencji, bez uwzględnienia kultury, dorobku, tradycji 
oraz relacji prawa konkurencji do innych gałęzi prawa (prawa cywilnego, prawa karnego czy prawa 
administracyjnego). Wprowadzając nową instytucję do prawa polskiego należałoby oczekiwać od 
racjonalnie działającej instytucji przedstawienia kompleksowego modelu regulacji, a nie pojedyn-
czych rozwiązań, które ciężko poukładać w jedną całość. Stąd też nie mogą dziwić krytyczne głosy 
wyrażone w Uwagach SPK, CARS czy Stanowisku PFPPOpinii, jakkolwiek wydają się one zbytnio 
podkreślać stronę proceduralną rozwiązania (unikając przez to zasadniczego problemu określenia 
modelu regulacji).

Najważniejszą kwestią jest stwierdzenie, czy model odpowiedzialności osób fizycznych ma być 
modelem o charakterze karnym czy administracyjnym. W Projekcie zmian brakuje jednoznacznej od-
powiedzi na to pytanie, albowiem z jednej strony występują w nim odniesienia do administracyjnego 
charakteru postępowania, a z drugiej mowa jest o przepisach karnych. W dalszej kolejności zasad-
nicze jest sformułowanie przesłanek odpowiedzialności osób fizycznych, podmiotów podlegających 
odpowiedzialności oraz katalogu naruszeń przepisów prawa konkurencji. Przesłankami odpowie-
dzialności, w mojej ocenie, powinny być: wina umyślna, działanie lub zaniechanie osób pełniących 
funkcję kierowniczą lub wchodzących w skład organu zarządzającego przedsiębiorcy, naruszenie 
przepisów prawa konkurencji (tylko w zakresie porozumień horyzontalnych) oraz adekwatny 
związek przyczynowy pomiędzy działaniem bądź zaniechaniem a naruszeniem przepisów prawa 
konkurencji. Rekomendowałbym usunięcie zapisów o „dopuszczeniu do naruszenia” oraz „niedopeł-
nieniu obowiązków w zakresie nadzoru”. W świetle wspomnianych przesłanek jedną z przesłanek 
odpowiedzialności byłaby wina umyślna. Jeśli pozostać ma szeroki katalog naruszeń (zarówno po-
rozumienia ograniczające konkurencję, jak i nadużywanie pozycji dominującej), co w świetle badań 
porównawczych jest uzasadnione, wówczas konieczne jest stworzenie tzw. przystani bezpieczeń-
stwa (ang. safe harbour) dla podmiotów zagrożonych sankcją finansową. Chodzi o stworzenie pew-
ności prawnej dla osób fizycznych, iż w przypadku spełnienia określonych przesłanek zostaną oni 
zwolnieni z odpowiedzialności. Nie jest bowiem rozsądnym oczekiwać od zarządzających, iż przy 
braku danych dotyczących faktu, iż zarządzają oni przedsiębiorstwem posiadającym pozycję domi-
nującą, będą oni odpowiadać za naruszenie przepisów o zakazie nadużywania pozycji dominującej. 
Zastrzegam jednak, że taka przystań bezpieczeństwa miałaby zastosowanie, jeśli pozostawilibyśmy 
winę nieumyślną jako przesłankę odpowiedzialności. Wtedy, wprowadzenie przez zarządzających 
np. programu compliance w przedsiębiorstwie, pozwoliłoby im zwolnić się z odpowiedzialności, chy-
ba że ponoszą winę umyślną67.

67  Jako propozycję tekstu aktu prawnego sankcjonującego powyższe wywody można wskazać następujące sformułowanie: „Osoba, która pełniąc funkcję 
kierowniczą lub wchodząc w skład organu zarządzającego przedsiębiorcy, umyślnie lub nieumyślnie, przez swoje działanie lub zaniechanie dopuszcza się 
naruszenia zakazów określonych w art. 6 i 9 uokik lub przepisów art. 101 lub 102 TFUE ponosi odpowiedzialność w maksymalnej wysokości 500.000 euro. 
Jednakże osoba, o której mowa w zdaniu poprzednim, nie ponosi odpowiedzialności, jeśli wykaże, że podjęła działania mające na celu zapobieganie naru-
szeniom, o których mowa w zdaniu poprzednim, w szczególności poprzez wprowadzenie programu compliance w ramach przedsiębiorcy (przystań bezpie-
czeństwa) chyba, że działała lub zaniechała działania umyślnie”.
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Odnosząc się do kwestii wysokości kary pieniężnej będącej sankcją za naruszenie postulowa-
nych przepisów prawnych, wydaje się, że jest ona na tyle duża, że spełniać będzie cele prewencyjno-
-represyjne. Przy tym konieczne wydaje się zogniskowanie działań mających na celu utrudnienie bądź 
uniemożliwienie (o ile jest to możliwe) przenoszenia ciężarów zapłaty kary pieniężnej z osób fizycznych 
na przedsiębiorców (np. w drodze wspomnianej w artykule indemnifikacji). Brak instytucji prawnych 
blokujących możliwość przerzucenia kosztów kary z osób fizycznych na przedsiębiorców spowoduje, 
że sankcja finansowa stanie się zwykłym kosztem działalności gospodarczej przedsiębiorców.

W piśmiennictwie wskazuje się na konieczność połączenia sankcji za naruszenie przepisów za-
kazujących porozumień ograniczających konkurencję z możliwością skorzystania przez nie z progra-
mów leniency. Takie rozwiązanie zostało zaproponowane w Projekcie zmian, przy czym należałoby, 
wzorem USA, zaproponować dopasowany do osób fizycznych model leniency, a nie jak proponuje 
się w Projekcie zmian korzystanie z przepisów dotyczących leniency dla przedsiębiorców. Wreszcie, 
wydaje się właściwe inkorporowanie tzw. łączenia programów leniency osób fizycznych oraz przed-
siębiorców do polskiego prawa. W sytuacji, gdy przedsiębiorca złoży wniosek leniency, wszyscy za-
trudnieni u tego przedsiębiorcy powinni uniknąć sankcji finansowej. Jeśli natomiast przedsiębiorca 
opóźnia bądź nie chce złożyć wniosku leniency, wówczas naraża się na odpowiedzialność, bowiem 
wcześniej wniosek może złożyć zatrudniona u niego osoba fizyczna (narażona na odpowiedzialność 
indywidualną). W literaturze mowa jest o występowaniu w takim przypadku wyścigu po leniency68.

V. Podsumowanie
Zaproponowane w Projekcie zmian wprowadzenie do polskiego prawa konkurencji odpowiedzial-

ności osób fizycznych stanowi z pewnością krok naprzód w kierunku zwiększenia „penalizacji” naru-
szeń prawa konkurencji. Pozostaje niedosyt, gdy chodzi o merytoryczną kwestię zaproponowanego 
rozwiązania, co potęguje, że rozwiązanie jest rozumiane au rebours. Tak więc rozwiązanie to wydaje 
się być słusznie krytykowane w polskim piśmiennictwie, bowiem projektodawcy zbyt pobieżnie i bez-
refleksyjnie postanowili inkorporować rozwiązania funkcjonujące dotychczas w innych porządkach 
prawnych (Holandia, USA, Niemcy) do uokik. Projekt zmian nie uwzględnia również empirycznych 
badań, które krytykują sankcje finansowe nakładane na osoby fizyczne, jako niespełniające funkcji 
odstraszającej te osoby od naruszeń prawa konkurencji. Jak zanotował D. Baker – zarządzający 
w jednym z przedsiębiorstw powiedział: „tak długo jak mowa jest jedynie o pieniądzach, spółka może 
zatroszczyć się o mnie na koniec dnia, ale jeśli zaczynamy mówić o zabraniu mojej wolności, nie ma 
niczego co mogłaby zrobić dla mnie moja firma”69. Wobec braku jednolitej koncepcji odpowiedzialności 
osób fizycznych, może warto zamiast odpowiedzialności finansowej, wprowadzić odpowiedzialność 
expressis verbis karną?

68   W.P.J. Wils, Is Criminalization of EU Competition Law the Answer? op. cit., s. 32.
69   D. Baker, The Use of Criminal Law Remedies to Deter and Punish Cartels and Bid-Rigging, 2001, 69 George Washington Law Review 693, s.705.
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Streszczenie: 
W niniejszym artykule autorka analizuje Wyjaśnienia w sprawie wydawania decyzji zobowiązującej 
w sprawach praktyk ograniczających konkurencję oraz praktyk naruszających zbiorowe interesy 
konsumentów. Opublikowany przez Prezesa UOKiK projekt Wyjaśnień podlegał konsultacjom spo-
łecznym w okresie do 26.06.2012 r. Prezes UOKiK opublikował Wyjaśnienia w dniu 26.07.2012 r. 
Tekst Wyjaśnień jest dokładnie taki sam jak tekst projektu poddanego konsultacjom. Autorka poddała 
analizie całość dokumentu celem zidentyfikowania wątpliwości, jakie mogą powstawać na jego tle, 
oraz zalecenia pewnych zmian w dokumencie. 

Słowa kluczowe: decyzja zobowiązująca; praktyki ograniczające konkurencję; praktyki naruszające 
zbiorowe interesy konsumentów.

I. Wprowadzenie
W dniu 4.06.2012 r. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) przekazał do 

konsultacji społecznych projekt „Wyjaśnień w sprawie wydawania decyzji zobowiązującej w sprawach 
praktyk ograniczających konkurencję oraz praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów”1 
(zwanych dalej Wyjaśnieniami). Prezes UOKiK opublikował Wyjaśnienia w dniu 26.07.2012 r. 
Tekst Wyjaśnień jest dokładnie taki sam jak tekst projektu poddanego konsultacjom, zatem nie 
zostały uwzględnione żadne uwagi zgłoszone w procesie konsultacji społecznych. Wyjaśnienia 
zawierają część „ogólną” dotyczącą przesłanek wydawania tzw. decyzji zobowiązujących – zarówno 

* Dr nauk prawnych; adiunkt w Katedrze Prawa Gospodarczego Publicznego Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku; radca prawny.
1  Już w tym miejscu nasuwa się uwaga, czy nie lepszy byłby tytuł „Wyjaśnienia w sprawie wydawania decyzji zobowiązujących w sprawach praktyk ogra-
niczających konkurencję oraz praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów” tak samo, jak „Wyjaśnienia w sprawie ustalania wysokości kar pie-
niężnych za stosowanie praktyk ograniczających konkurencję”, a nie „Wyjaśnienia w sprawie ustalania wysokości kary pieniężnej za stosowanie praktyk 
ograniczających konkurencję” [podkr. A.P.].
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wskazanych w art. 12 ustawy z 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (uokik z 2007 r.)2, 
jak i przewidzianych w art. 28 uokik z 2007 r., część „szczególną” dotyczącą wydawania decyzji zo-
bowiązujących w odniesieniu do porozumień ograniczających konkurencję, a następnie znowu części 
„ogólne” dotyczące decyzji zobowiązujących w sprawach obu kategorii praktyk, a konkretnie treści 
zobowiązań przedsiębiorcy, elementów decyzji i niewykonania decyzji. 

Wymienione części Wyjaśnień poprzedzone zostały merytorycznym „Wprowadzeniem”. W jego 
drugim zdaniu czytamy, że decyzja zobowiązująca umożliwia Prezesowi UOKiK „polubowne3 za-
kończenie” postępowań administracyjnych w sprawach praktyk ograniczających konkurencję oraz 
praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów. Posłużenie się w tym miejscu przymiotnikiem 
„polubowny” nie zasługuje na aprobatę. Polubowne (arbitrażowe) rozstrzyganie spraw spornych jest 
typowe dla sporów cywilnych, nie zaś sporów pomiędzy nierównorzędnymi stronami, jakimi są organ 
administracji publicznej (w tym przypadku Prezes UOKiK) i strona prowadzonego przez niego postę-
powania. Metody rozstrzygania tej drugiej kategorii sporów, alternatywne względem władczych form 
działania administracji, należą do rzadkości. Nawet jeśli decyzja zobowiązująca jest wydawana przez 
Prezesa UOKiK w rezultacie sui generis porozumienia, (konsensusu) organu i strony postępowania, 
daleka jest od ugody administracyjnej4. Oczywiście, istota decyzji zobowiązujących wydawanych 
przez Prezesa UOKiK może wywoływać konotacje z „polubownością” czy „ugodowością”. Można od-
nieść wrażenie, że tak jak w cywilnej ugodzie dochodzi do wzajemnych ustępstw. Prezes UOKiK nie 
nakłada kary pieniężnej na stronę, w zamian za co nie będzie zmuszony prowadzić czasochłonnego 
postępowania dowodowego. Postępowanie administracyjne prowadzone przez Prezesa UOKiK koń-
czy się jednak wydaniem władczego rozstrzygnięcia przez Prezesa UOKiK – decyzji administracyjnej. 
Dlatego w miejsce akcentowania możliwości „polubownego zakończenia postępowań” prowadzonych 
przez Prezesa UOKiK prawidłowe byłoby podkreślanie szybkiego i niewiążącego się z karami pie-
niężnymi kończenia tychże postępowań. Co prawda Wyjaśnienia nie mają charakteru prawnie wiążą-
cego, jednak powinny być sporządzone z najwyższą dbałością o używane w nich pojęcia. Być może 
przymiotnik „polubowny” byłby bardziej „medialny”, chwytliwy5, ale omawiany dokument powinien nie 
tylko służyć kreowaniu medialnego wizerunku UOKiK i jego Prezesa (na zasadzie skojarzenia, że 
organ polubownie kończący postępowania to z całą pewnością organ przyjazny przedsiębiorcom), 
ale przede wszystkim prezentować klarowne, zrozumiałe dla przedsiębiorców i ich pełnomocników, 
propozycje wykładni przepisów uokik z 2007 r., mające istotne znaczenie dla ich stosowania w spra-
wach objętych zakresem działania Prezesa UOKiK6.

W trzecim zdaniu „Wprowadzenia” pojawia się inne wymagające komentarza określenie, które 
przewija się w wielu miejscach Wyjaśnień. Zanim jednak dokonam jego prezentacji, zaznaczę, że 
zarówno z art. 12 uokik z 2007 r., jak i z art. 28 uokik z 2007 r. wynika, że przesłanką wydania decyzji 
zobowiązującej jest zobowiązanie się przez przedsiębiorcę do „podjęcia lub zaniechania określonych 
działań zmierzających do zapobieżenia tym naruszeniom”, czyli naruszeniom odpowiednio: 

2  Dz.U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm. 
3  Wszystkie podkreślenia w niniejszym opracowaniu, w tym w cytowanych fragmentach materiałów źródłowych – A.P.
4  Zob. art. 13, 114-122 ustawy z 14.06.1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.). 
5  Przykładowo na stronie www.mediacje.lex.pl w dniu 5.06.2012 r. ukazał się już artykuł zatytułowany „Postępowanie polubowne może poprowadzić 
UOKiK”; http://www.mediacje.lex.pl/czytaj/-/artykul/postepowanie-polubowne-moze-poprowadzic-uokik (ostatni dostęp 6.06.2012 r.). 
6  Zob. art. 32 ust. 4 in fine uokik z 2007 r. 
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1) zakazu, o którym mowa w art. 6 lub 9 uokik z 2007 r. lub w art. 101 lub 102 Traktatu o funk-
cjonowaniu Unii Europejskiej, albo 

2) art. 24 uokik z 2007 r.
Oczywiście, cytowany fragment ustawy został zredagowany wadliwie. Wynika bowiem z niego, 

że przedsiębiorca miałby zobowiązać się do:
‒ podjęcia określonych działań zmierzających do zapobieżenia naruszeniom – i to nie budzi 

wątpliwości, lub
‒ zaniechania określonych działań zmierzających do zapobieżenia naruszeniom – i to już nie 

ma żadnego sensu.
Zamiast „podjęcia lub zaniechania określonych działań zmierzających do zapobieżenia tym 

naruszeniom” powinno być „podjęcia lub zaniechania określonych działań zmierzającego do zapo-
bieżenia tym naruszeniom”. To podjęcie lub zaniechanie (określonych działań) ma zmierzać do zapo-
bieżenia naruszeniom. Ewentualnie w ustawie mogłaby być mowa o zobowiązaniu do „określonych 
działań lub zaniechań zmierzających do zapobieżenia tym naruszeniom”. Niezależnie od powyższego, 
zachowania przedsiębiorcy, do których się on zobowiąże, a następnie zostanie zobowiązany przez 
Prezesa UOKiK, mają zmierzać do zapobieżenia naruszeniom zakazów, o których mowa powy-
żej. Wykładnia językowa wskazywałaby, że chodzi o zachowania, które miałyby nie dopuszczać do 
naruszenia, czy też nie pozwalać na naruszenie. I znowu można dojść do wniosku, że ustawodawca 
popełnił błąd7. Jak przedsiębiorca ma choćby próbować nie dopuścić do naruszenia ustawowego 
(bądź traktatowego) zakazu, skoro naruszenie zakazu w przeszłości zostało już uprawdopodobnione 
(jest to inna, kumulatywna przesłanka wydania decyzji zobowiązującej)? Przedsiębiorca może co naj-
wyżej zobowiązać się spowodować, że nie będzie naruszał zakazu w przyszłości. Gdybyśmy zatem 
poprzestali na językowej wykładni art. 12 i art. 28 uokik z 2007 r., to moglibyśmy dojść do wniosku, 
że w decyzji zobowiązującej Prezes UOKiK, podobnie jak w decyzjach z art. 10 i art. 26 ust. 1 uokik 
z 2007 r., zobowiązuje stronę do zaniechania stosowania zakazanej praktyki (nakazuje stronie zanie-
chanie jej stosowania). Wypada zatem wykroczyć poza wykładnię literalną omawianych przepisów. 

W trzecim zdaniu „Wprowadzenia” do Wyjaśnień Prezes UOKiK wskazał, jakie – według jego 
interpretacji – zachowania przedsiębiorcy zmierzać będą do zapobieżenia naruszeniom zakazów. 
Te, których realizacja umożliwi wyeliminowanie:

1) praktyki lub 
2) jej skutków. 
Przy tym w różnych miejscach Wyjaśnień czasownik „umożliwi” zastępowany jest innymi okre-

śleniami, jak „doprowadzi do” (s. 5, 7, 8, 9) czy „zapewni” (s. 7), które nie są nawet synonimami tego 
pierwszego. A taki stan rzeczy w Wyjaśnieniach utrudnia nieco osiągnięcie ich celu, jakim powinno 
być objaśnienie przedsiębiorcom pewnych zagadnień budzących szczególne wątpliwości. 

„Wyeliminowanie praktyki” jako zachowanie zmierzające do zapobieżenia naruszeniom ustawo-
wych zakazów w przyszłości nie budzi moich wątpliwości. Można byłoby jedynie zastanowić się nad 
terminem innym niż „wyeliminowanie”. Ten ostatni, jeśli pojawia się w uokik z 2007 r., to we frazach 
dotyczących eliminowania konkurencji (art. 6 ust. 1 in principio oraz art. 8 ust. 1 pkt 4 uokik z 2007 r.) 

7  Sposobność do naprawienia omawianych tu błędów daje przygotowywana obecnie nowelizacja uokik z 2007 r. 
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czy też eliminowania przedsiębiorców z rynku (art. 6 ust. 1 pkt 6 uokik z 2007 r.). Zamiast „elimino-
wania praktyki” sugerowałabym „zaniechanie jej stosowania”, co należy do terminologii ustawowej. 

Ciąg dalszy omawianej frazy budzi istotniejsze zastrzeżenia. Można żywić uzasadnione wąt-
pliwości8, czy art. 12 i art. 28 uokik z 2007 r. stwarzają w ogóle podstawy do tego, by zobowiązania 
nałożone na przedsiębiorcę zmierzały również do naprawienia (usunięcia) skutków domniemanej 
praktyki (tu „wyeliminowania”). O ile w przypadku praktyk ograniczających konkurencję ustawa zacho-
wuje w tej kwestii milczenie, o tyle odnośnie do praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumen-
tów, przepis art. 28 ust. 4 uokik z 2007 r. stanowi, że w przypadku wydania decyzji zobowiązującej 
nie stosuje się m.in. art. 26 ust. 2 zd. 1 uokik z 2007 r., zgodnie z którym w decyzji, o której mowa 
w art. 26 ust. 1 uokik z 2007 r., Prezes UOKiK może określić środki usunięcia trwających skutków 
naruszenia zbiorowych interesów konsumentów w celu zapewnienia wykonania nakazu (nakazu za- w celu zapewnienia wykonania nakazu (nakazu za-
niechania stosowania praktyki uznanej za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów), w szczegól-
ności zobowiązać przedsiębiorcę do złożenia jednokrotnego lub wielokrotnego oświadczenia o treści 
i w formie określonej w decyzji. 

Jeśli jednak nawet przyjmiemy, że istnieje podstawa do tego, by zobowiązania nałożone na przed-
siębiorcę zmierzały również do naprawienia (usunięcia) skutków domniemanej praktyki (przynajmniej 
w przypadku praktyk ograniczających konkurencję), inny problem w analizowanym sformułowaniu 
to spójnik „lub”, oznaczający alternatywę nierozłączną. Nie wydaje się, aby Prezesowi UOKiK było 
obojętne, czy przedsiębiorca zaproponuje zobowiązanie do zaniechania praktyki, zobowiązanie do 
usunięcia jej skutków, czy też jedno i drugie. Zapewne przedsiębiorcy zabiegający o wydanie decyzji 
zobowiązującej, mając świadomość swobodnego uznania Prezesa UOKiK w zakresie jej wydania, 
będą swe zobowiązania formułować w ten sposób, by objąć nimi również wyeliminowanie skutków 
praktyki (jak gdyby zamiast „lub” była koniunkcja). Wyjaśnienia mogłyby jasno wskazywać, że przed-
siębiorca powinien złożyć zobowiązanie do:

1) zaniechania praktyki i usunięcia jej skutków, jeżeli jeszcze jej nie zaniechał, a wywołała ona 
jakiekolwiek skutki, które jeszcze nie zostały usunięte;

2) zaniechania praktyki, jeżeli jeszcze jej nie zaniechał, a nie wywołała ona żadnych skutków;
3) usunięcia skutków praktyki, jeżeli już jej zaniechał, a wywołała ona skutki, które jeszcze nie 

zostały usunięte.

II. Przesłanki wydania decyzji zobowiązującej
W drugiej części Wyjaśnień omówione zostały przesłanki wydania decyzji zobowiązującej na 

podstawie art. 12 i art. 28 uokik z 2007 r. W pierwszej kolejności mowa jest o uprawdopodobnieniu 
stosowania praktyk (II.1, s. 3 Wyjaśnień). Z perspektywy przedsiębiorców na aprobatę zasługuje de-
klaracja Prezesa UOKiK, iż w razie, gdy z pierwszego pisma strony postępowania będzie wynikało, 
że strona nie identyfikuje prawidłowo istoty zarzutu będącego przedmiotem postępowania, strona 
ta otrzyma „wyjaśnienia” Prezesa UOKiK i wówczas będzie mogła zmodyfikować swoje stanowisko 
i złożyć zobowiązanie. Zmiany wymagałoby jedynie określenie „wyjaśnienia”. W świetle terminologii, 
jaką posłużono się w przepisach uokik z 2007 r., obowiązek czy uprawnienie do składania wyjaśnień 

8  Tak A. Stawicki, Komentarz do art. 12 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, LEX 2011. 
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mają strony postępowania i inne podmioty9. Wyjaśnienia Prezesa UOKiK to dokumenty jak ten, który 
jest przedmiotem niniejszego opracowania. 

W drugiej kolejności mowa jest o zobowiązaniu przedsiębiorcy (II.2, s. 5 Wyjaśnień). W pierwszym 
akapicie stwierdzono, że przedsiębiorca, wobec którego zostało wszczęte postępowanie w sprawie 
praktyk ograniczających konkurencję albo praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów, 
w przypadku uznania, iż postawiony mu zarzut stosowania określonej praktyki jest uzasad-
niony, może skorzystać z możliwości złożenia Prezesowi UOKiK zobowiązania. Ograniczenie tej 
możliwości wyłącznie do wskazanego wyżej przypadku nie znajduje uzasadnienia w przepisach uokik 
z 2007 r. Z ustawy nie wynika, że decyzja zobowiązująca może być wydana tylko, gdy strona uzna 
postawiony jej zarzut za uzasadniony. W mojej ocenie strona – nawet gdy nie zgadza się z dokonaną 
przez Prezesa UOKiK wstępną oceną stanu faktycznego – ma prawo do „ubiegania” się o wydanie 
decyzji zobowiązującej, która pozwoli jej uniknąć kary i długotrwałego postępowania (w tym być może 
również sądowego), angażującego koszty oraz czas strony i jej pracowników. W sytuacji gdy strona 
neguje twierdzenie, że w ogóle dopuściła się jakichś zachowań, może jej być trudno przedstawić 
zobowiązanie do ich zaniechania. Ale w praktyce może wystąpić wiele innych sytuacji. Strona może 
nie zaprzeczać określonemu swemu zachowaniu, ale jednocześnie nie uważać go za praktykę ogra-
niczającą konkurencję np. ze względu na odmienny niż przedstawiony przez Prezesa UOKiK pogląd 
o rozmiarze jej udziału w rynku właściwym. Nie widzę żadnych podstaw, by taki przedsiębiorca miał 
być pozbawiony prawa do zastosowania omawianej „taktyki procesowej” i zabiegania o wydanie przez 
Prezesa UOKiK decyzji zobowiązującej. Nie widzę też przeszkód, by strona składała pisma w oma-
wianych tu sprawach, w których „negocjując” z Prezesem UOKiK, jednocześnie będzie zastrzegać, 
że jej pisma nie stanowią przyznania okoliczności przedstawionych w piśmie (pismach) Prezesa 
UOKiK. O ile planowaną nowelizacją uokik z 2007 r. Prezes UOKiK chce wprowadzić instytucję tzw. 
settlement decision, w przypadku której przyznanie się do zarzucanej praktyki będzie przesłanką 
wydania takiej decyzji, o tyle w przypadku decyzji zobowiązującej konieczność przyznania się ani nie 
wynika z przepisów uokik z 2007 r., ani nawet nie wskazano, by planowana była nowelizacja ustawy 
w tym kierunku10. 

W ostatnim akapicie części II.2 pojawia się kilka kwestii dotyczących procesu „negocjowania” 
przez stronę i Prezesa UOKiK treści zobowiązań strony. Istotne jest, że Prezes UOKiK deklaruje, że 
w razie otrzymania od strony zobowiązania „nieprecyzyjnego albo niepełnego” Prezes UOKiK prześle 
stronie pismo zawierające zastrzeżenia w odniesieniu do treści uprzednio złożonego zobowiązania. 
Strona może wprowadzić zmiany do treści zobowiązania, co powinno nastąpić co do zasady w od-
powiedzi na owo pismo Prezesa UOKiK. Powstaje pytanie o to, jakie są wyjątki od tej zasady. Wydaje 
się, że w Wyjaśnieniach „przemilczano” dwie istotne kwestie. Po pierwsze, wyjątkiem takim będzie 
sytuacja, gdy strona wyśle uzupełnienie czy sprostowanie z własnej inicjatywy, zanim otrzyma pis-
mo Prezesa UOKiK. Po drugie, wydaje się, że w praktyce Prezes UOKiK będzie stronie wyznaczał 
w swym piśmie termin, w którym będzie oczekiwał na uzupełnienie czy objaśnienie jej pisma. Jeśli 
taki jest w istocie plan, dobrze byłoby zasygnalizować to w Wyjaśnieniach. 

9  Por. art. 50 ust. 3, art. 52 ust. 2, art. 78, art. 105b ust. 1 pkt 3, art. 105f ust. 1 uokik z 2007 r. 
10  Mimo to w doktrynie uważa się wniosek strony o wydanie decyzji zobowiązującej za „de facto przyznanie dopuszczenia się naruszenia przepisów uokik 
z 2007 r.”; J. Sroczyński, Naruszenie zbiorowych interesów konsumentów: decyzja zobowiązująca (uwagi praktyczne oraz de lege ferenda), internetowy 
Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 2012, 1(1), s. 106.
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I wreszcie ostatnie zdanie w części II. „Jedynie szczególne okoliczności sprawy mogą przema-
wiać za dopuszczeniem możliwości późniejszego przedstawienia przez przedsiębiorcę zmienionego 
(ostatecznego) zobowiązania”. Późniejszego, czyli jakiego? Jeśli słuszne jest moje przypuszcze-
nie, że w praktyce Prezes UOKiK będzie stronie wyznaczał w swym piśmie termin, to „późniejsze” 
przedstawienie oznaczałoby przedstawienie zobowiązania po tym terminie. W innym razie omawiane 
zdanie nie jest zbyt sensowne. Bo czy można dopuścić – nawet w szczególnych okolicznościach – 
przedstawienie zobowiązania późniejsze niż w odpowiedzi na pismo Prezesa UOKiK? Jak bardzo 
późniejsze? Przecież nie po wydaniu decyzji zobowiązującej. 

Osobna kwestia wynika z zestawienia zdań przedostatniego i ostatniego w części II. Ze zdania 
przedostatniego wynika, że w razie nieprecyzyjności albo niepełności zobowiązania wystarczające 
jest wprowadzenie do niego zmian, co można rozumieć jako przesłanie kolejnego pisma, w którym 
strona, nawiązując do pierwotnego pisma, wskaże, co chciałaby w nim zmienić. Ale już z ostatniego 
zdania wypływa wymóg „przedstawienia przez przedsiębiorcę zmienionego (ostatecznego) zobowią-
zania”, czyli pewnego tekstu jednolitego zobowiązania. Rozbieżność ta wymagałaby wyjaśnienia. 

III. Wydawanie decyzji zobowiązujących w odniesieniu  
do porozumień ograniczających konkurencję

Wyjaśnienia zawierają również część „szczególną” dotyczącą wydawania decyzji zobowiązują-
cych w odniesieniu do porozumień ograniczających konkurencję (III, s. 6). W ostatnim akapicie tej 
części odniesiono się do instytucji odstąpienia od nałożenia kary pieniężnej albo jej obniżenia (art. 109 
uokik z 2007 r.). W ostatnim zdaniu podkreślono, że „w przypadku przedsiębiorców zawierających 
porozumienia ograniczające konkurencję zastosowanie powinna mieć, co do zasady, ta instytucja 
prawna”, nie zaś wydanie decyzji zobowiązującej. Należy jednak zauważyć, że gdyby ustawodawca 
był tego samego zdania, to decyzję zobowiązującą ograniczyłby do praktyk stanowiących naduży-
cie pozycji dominującej, a tak nie uczynił. Wydaje się, że to ostatnie zdanie części III jest zbędne, 
zwłaszcza że korzystając z wyszukiwarki decyzji Prezesa UOKiK odnaleźć można siedem decyzji 
zobowiązujących wydanych w sprawach porozumień ograniczających konkurencję wydanych w okre-
sie od października 2005 r. 

IV. Treść zobowiązań przedsiębiorcy
Część czwarta Wyjaśnień dotyczy treści zobowiązań przedsiębiorcy (IV, s. 7). Wydaje się więc, 

że powinna bezpośrednio sąsiadować z jednostką II.2, o której mowa powyżej, a nie być od niej 
oddzielona częścią „szczególną” dotyczącą wydawania decyzji zobowiązujących w odniesieniu do 
porozumień ograniczających konkurencję (III). 

Zastrzeżenia dotyczące „wyeliminowania praktyki” lub jej skutków zostały już omówione powy-
żej11. Ponadto, w akapicie szóstym (s. 8, wiersze 18-19) błędnie ograniczono zakres praktyk będących 
przedmiotem postępowania przed Prezesem UOKiK do działań, pomijając zaniechania. 

Krytycznie ocenić należy cały akapit siódmy, z którego wynika, że przedmiotem zobowiązania 
nie mogą być ogólne deklaracje dotyczące niestosowania w przyszłości pewnych praktyk w obrocie 
konsumenckim. Przy tym jednak wymieniono w omawianym akapicie w sposób bardzo selektywny 

11  Zob. cz. I niniejszego artykułu.
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jedynie postanowienia wzorców umów uznanych za niedozwolone (por. art. 24 ust. 2 pkt 1 uokik 
z 2007 r.) oraz reklamę wprowadzającą w błąd konsumentów, która nawet nie stanowi samodziel-
nego typu antykonsumenckich praktyk i mieści się w art. 24 ust. 2 pkt 3 uokik z 2007 r. („nieuczciwe 
praktyki rynkowe lub czyny nieuczciwej konkurencji”). Czy a contrario można więc wnioskować, że 
ogólna deklaracja niestosowania w przyszłości nieuczciwych praktyk rynkowych i czynów nieuczciwej 
konkurencji innych niż reklama wprowadzająca w błąd czy też tzw. „nienazwanych” praktyk narusza-
jących zbiorowe interesy konsumentów, albo takaż deklaracja nienaruszania obowiązku udzielania 
konsumentom rzetelnej, prawdziwej i pełnej informacji, będą mogły być przedmiotem zobowiązania? 
Jeśli nie, to akapit siódmy w obecnym kształcie nie powinien pozostać w Wyjaśnieniach, gdyż może 
być dla przedsiębiorców mylący. 

Niewiele też wnosi podanie w akapicie ósmym przykładu, co zobowiązaniem być nie może. 
Wskazano tam po prostu jeden z wielu typów praktyk ograniczających konkurencję (konkretnie z art. 9 
ust. 2 pkt 6 uokik z 2007 r.). Nawet gdyby pozostać przy tej konwencji, o wiele lepiej byłoby, gdyby 
Prezes UOKiK pokazał przedsiębiorcom egzemplifikację zobowiązania sformułowanego prawidłowo. 

Z kolei w akapicie dziewiątym w końcowej jego części powtórzone zostały kwestie omawiane już 
w akapicie trzecim i piątym. Należałoby je „skupić” w jednym miejscu. Ich rozproszenie nie sprzyja 
transparentności Wyjaśnień. 

I wreszcie akapit ostatni – dziesiąty. Zapisano w nim kwestię na tyle doniosłą, że pozwolę sobie 
przytoczyć go w całości: „W odniesieniu do praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów, 
oznacza to złożenie przez przedsiębiorcę zobowiązania, którego realizacja zapewni naprawienie 
szkód poniesionych przez konsumentów, wyrządzonych bezprawnym działaniem przedsiębiorcy”. 
Jeśli tylko Prezes UOKiK miał na myśli to, co wynika literalnie z tego zdania, jako konsument pomysł 
ten gorąco popieram12. Natomiast jako osoba z racji wykonywanych aktywności znająca odrobinę 
przedsiębiorców wiem, że to jedno zdanie w Wyjaśnieniach (w tak kategorycznym kształcie) może 
drastycznie zmniejszyć liczbę przypadków, w których przedsiębiorca występuje do Prezesa UOKiK 
o wydanie decyzji zobowiązującej w sprawach praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów. 

V. Elementy decyzji zobowiązującej
Część piąta (V, s. 9) dotyczy elementów decyzji zobowiązującej. Na uwagę zasługuje termin 

wykonania zobowiązań, który może być określony przez Prezesa UOKiK w decyzji13. Wyjaśnienia nie 
wypowiadają się jasno w kwestii znaczenia deklarowanego przez stronę terminu dla całości rozstrzyg-
nięcia. Chodzi o to, czy w obecnym stanie prawnym Prezes UOKiK mógłby „przyjąć” zobowiązania 
„oferowane” przez przedsiębiorcę z tą modyfikacją, że termin wykonania zobowiązań określi w spo-
sób mniej korzystny dla strony, niż proponowała ona sama14. Wskazane byłoby, by termin wykonania 
zobowiązań był obligatoryjnym elementem treści pisma strony w sprawie zobowiązań, a w przypadku 
odmiennego poglądu na termin wykonania zobowiązań Prezes UOKiK po otrzymaniu pierwszego 
pisma strony przedstawiałby jej do akceptacji własną propozycję tego terminu. 

12  Tak samo jak w przypadku, gdyby podobne możliwości dała tzw. settlement decision, co w praktyce ma miejsce np. w Czechach; zob. RWE Transgas will 
pay compensations for customers to settle the charges, http://www.compet.cz/en/competition/news-competition/rwe-transgas-will-pay-compensations-for-
customers-to-settle-the-charges/ (ostatni dostęp 6.06.2012 r.).
13  O terminie jako postanowieniu dodatkowym decyzji administracyjnej zob. D. Kijowski, Postanowienia dodatkowe i dopuszczalność opatrywania nimi decyzji 
administracyjnych, [w:] B. Kudrycka, J. Mieszkowski (red.), Prawo – Administracja – Obywatel, Białystok 1997, s. 143 i nast. 
14  Twierdząco, jak się wydaje, odpowiada na to pytanie K. Kohutek, Komentarz do art. 12 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, LEX 2008.
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VI. Niewykonanie decyzji zobowiązującej
W części VI, dotyczącej niewykonania decyzji zobowiązującej, w pierwszym akapicie (s. 10) 

w mojej ocenie błędnie zastosowano spójnik „albo” (zamiast „lub”). Uchylenie decyzji zobowiązującej 
nie stoi na przeszkodzie nałożeniu na stronę kary pieniężnej za niewykonywanie decyzji w okresie, 
gdy decyzja ta była jeszcze w obrocie prawnym. I odwrotnie – wydanie decyzji w przedmiocie nało-
żenia na stronę takiej kary nie uniemożliwia późniejszego uchylenia decyzji zobowiązującej. 

Na koniec sugerowałabym rozważenie zmiany tytułu omawianej jednostki redakcyjnej na „Skutki 
niewykonania decyzji zobowiązującej”.
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Małgorzata Kozak*

Umowa agencyjna w świetle artykułu 101 TFUE. 
Jak gonić króliczka, aby go nie złapać

Spis treści:
I.  Wprowadzenie 
II.  Agent jako strona umowy agencyjnej

1. Agent w systemie dystrybucji
2. Charakterystyka prawna sytuacji agenta

III. Agent jako strona porozumienia ograniczającego konkurencję
1. Agent jako organ pomocniczy dającego zlecenie
2. Analiza ryzyk

IV.  Wpływ porozumienia na konkurencję
V. Podsumowanie

Streszczenie: 
Systemy dystrybucji stają się coraz bardziej złożone. Jednocześnie, aby zrealizować założone cele 
producenta w ich ramach wykorzystywane są różne rozwiązania prawne. Jednym z takich instrumentów 
może być agencja. Jednakże, z punktu widzenia prawa konkurencji, agencja posiada specjalny sta-
tus, wynikający z faktu, że agent jest obecny na dwóch odrębnych rynkach właściwych. W pierwszym 
obszarze, reprezentuje dającego zlecenie, a w drugim oferuje swoje usługi jako agent. Dualizm ten 
powoduje pewne trudności praktyczne jak i teoretyczne. Jednocześnie, błędna kwalifikacja dystry-
butora jako agenta (i uznanie, że art. 101 ust. 1 TFUE nie ma zastosowania) może skutkować nawet 
karą finansową nałożoną przez organy ochrony konkurencji, w przypadku kiedy jednak dochodzi do 
zawarcia porozumienia ograniczającego konkurencję. 
Według wykładni art 101 ust. 1 TFUE, aby mogło dojść do zawarcia porozumienia ograniczającego 
konkurencję, konieczne jest występowanie dwóch, różnych stron takiego porozumienia. Prowadzi to 
do swoistego immunitetu umów agencyjnych spod zakazu porozumień ograniczających konkurencję 
na pierwszym z opisywanych rynków, kiedy agent zawiera umowę w imieniu zleceniodawcy. Kryteria 
zastosowania art 101 TFUE do umów agencyjnych zostały wskazane przez Komisję Europejską już 
w 1962 r. Również orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej odnosi się do tego 
problemu. Niemniej jednak zagadka jest daleka od rozwiązania, ponieważ proponowane rozwiązania 
wydają się być niespójne. Jedno z nich skupia się na pojęciu jednolitego organizmu gospodarczego. 
Inne rozwiązania odnoszą się do teorii organów pomocniczych (ang. auxiliary). Najnowsze propozy-
cje rozwiązania skupiają się na kwestii ryzyka podejmowanego przez agenta w związku z umowami, 
przy zawarciu których pośredniczy.

1

* Dr nauk prawnych. Radca prawny. 
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Przeprowadzona analiza pokazuje, że również niektóre inne elementy, w tym ocena skutków takiego 
porozumienia, muszą być brane pod uwagę przy ocenie umów agencyjnych w świetle art. 101 ust.1 
TFUE. 

Słowa kluczowe: dystrybucja; agencja; prawo ochrony konkurencji; zakaz porozumień antykonku-
rencyjnych; zastosowanie art. 101 TFUE; pojęcie przedsiębiorcy; jednolity organizm gospodarczy; 
organ pomocniczy.

I. Wprowadzenie
Analiza porozumień agencyjnych w świetle art. 101 ust. 11 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii 

Europejskiej (TFUE)2 budzi szereg wątpliwości w praktyce. Podwójna rola agenta polegająca na re-
prezentowaniu z jednej strony dającego zlecenie, a z drugiej na oferowaniu swoich usług na rynku 
usług agencyjnych jest dyskusyjna m.in. w odniesieniu do analizy samego porozumienia z punktu 
widzenia statusu agenta, jako przedsiębiorcy oraz wpływu takiego porozumienia na konkurencję. 
Niniejszy artykuł analizuje problemy związane z zakwalifikowaniem pierwszej z ról agenta – a więc 
pośrednika reprezentującego podmiot dający zlecenie – w świetle art. 101 ust. 1 TFUE. Prezentuje 
również przykłady rozstrzygnięć w Polsce. W części poświęconej charakterystyce prawnej sytuacji 
agenta odwołuje się również do uregulowań francuskich. 

Problematyka ta obecna jest w literaturze i orzecznictwie europejskim od 1962 r., a więc od wej-
ścia w życie Komunikatu Komisji odnoszącego się do umów o przedstawicielstwo wyłączne zawartych 
z przedstawicielami handlowymi3. Jednakże, jak zostanie pokazane, nadal trwa poszukiwanie odpo-
wiedzi na pytanie o podejście do porozumień agencyjnych – zarówno doktrynalne jak i praktyczne.

Analiza dotychczasowych rozstrzygnięć wydawanych przez organy ochrony konkurencji oraz przez 
sądy przypomina tytułowe gonienie króliczka, albowiem w dalszym ciągu nie jest jasna odpowiedź na 
pytanie, czy i jak analizować umowy agencyjne w świetle zakazu porozumień ograniczających kon-
kurencję. Dodatkowo i na marginesie niniejszej analizy, należy wspomnieć, że stanowi to doskonałe 
exemplum pytania o zasadność interwencji regulatora w przypadku porozumień dystrybucyjnych, 
których wpływ na rynek jest nieznaczny. 

Wątpliwości pojawiają się przede wszystkim odnośnie do kwalifikacji agenta4, bądź to jako sa-
modzielnego przedsiębiorcy5, bądź to jako podmiotu zintegrowanego z przedsiębiorstwem zlecenio-
dawcy6. Wątpliwości budzi również kwestia ograniczenia konkurencji przez taką umowę i kwestia 
definicji rynku, na który wywiera ona wpływ.

Można wyróżnić liczne teorie dotyczące kwalifikacji umowy agencyjnej z punktu widzenia art. 
101 ust. 1 TFUE. Linię podziału między nimi wyznaczały: integracja agenta w przedsiębiorstwie 

1  Art. 101 ust. 1 TFUE definiując zakazane porozumienie ograniczające konkurencję wśród przesłanek konstruujących to pojęcie wymienia m.in. aby 
porozumienie zostało zawarte między przedsiębiorcami oraz wywierało skutek na konkurencję wewnątrz Unii Europejskiej.
2  Dz.U. UE, 30.03.2010, C 83, s. 47.
3  Fr. Communication relative aux contrats de représentation exclusive conclus avec des représentants de commerce, Dz.Urz. 139, 24.12.1962, ss. 2921-2922.
4  Na niwie europejskiej, podstawy harmonizacji umów o przedstawicielstwo handlowe tworzy Dyrektywa Rady 86/653 z 18.12.1986 r. w sprawie koordynacji 
ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do przedstawicieli handlowych działających na własny rachunek (Dz.Urz. 1986 L 382/17. Polskie 
wydanie specjalne: Rozdział 6 Tom 1 s. 177-181).
5  Art. 101 TFUE posługuje się pojęciem przedsiębiorstwa. Jest ono co do zasady tożsame z pojęciem przedsiębiorcy używanym na gruncie ustawy z 16.02.2007 
o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. nr 50, poz. 331). 
6  Van Bael & Bellis, Competition Law of the European Community, 4th Edition, Kluwer Law International 2005, s. 171.
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dającego zlecenie, rozróżnienie między dwoma rynkami właściwymi, na których agent funkcjonuje, 
zakres pojęcia single economic unit oraz analiza ryzyk, które agent ponosi, w związku z umowami, 
przy zawarciu których pośredniczy. 

Pierwsza z tych teorii7 opierała się na propozycji analizy wyłącznie kwestii ograniczenia konku-
rencji, a nie stopnia integracji agenta w przedsiębiorstwie dającego zlecenie. Teoria ta oparta była na 
założeniu, iż agent jest w każdym przypadku uważany za przedsiębiorcę. Autorzy tej teorii uznali, że 
umowa agencyjna jest zawsze zawierana między przedsiębiorcami ponieważ „nie można negować 
faktu, że agent jest przedsiębiorcą. Umowa agencyjna jest stąd porozumieniem między przedsię-
biorcami. Problem nie leży tam”8. Teoria ta dostrzega oczywisty z punktu widzenia prawnika fakt, że 
agent jest profesjonalistą. Natomiast pozostaje otwarte pytanie, czy w zupełności można zignorować 
kwestie integracji agenta z przedsiębiorstwem dającego zlecenie. 

Druga z teorii opiera się na założeniu „skrzyżowania” dwóch podejść. Pierwszego, opartego 
na rozróżnieniu między rynkiem produktowym a rynkiem świadczenia usług pośrednictwa, z drugim 
opartym o pojęcie single economic unit. Według autora tej teorii, B. Van Houtte, kwestia ryzyk finan-
sowych pozostawała irrelewantna9. 

Z kolei, następna teoria10 oparta jest o kryterium ryzyka finansowego i odrzuceniu teorii single 
economic unit. Zdaniem rzecznika generalnego G. Tesauro, należy przede wszystkim przeanalizować 
ryzyka finansowe, a następnie kontekst ekonomiczny porozumienia. Należy oddzielić samą umowę 
agencyjną od klauzul umownych i badać efekt antykonkurencyjny tych ostatnich. Co więcej, zdaniem 
tego autora, immunitet porozumień agencyjnych w kontekście art. 101 ust. 1 TFUE nie istnieje. Istnieje 
natomiast domniemanie zgodności takich umów z postanowieniem art. 101 ust. 1 TFUE. 

Ostatnia z teorii sformułowana przez I. Lianos’a podkreśla naturę ambiwalentną porozumień 
agencyjnych11. Autor uzasadnia ich analizę w świetle Nowej Ekonomii Instytucjonalnej (NIE). Proponuje 
w związku z tym umiejscowienie umowy agencyjnej w perspektywie hierarchii i sieci. W przypadku 
sieci, postanowienie art. 101 ust. 1 TFUE nie będzie miało zastosowania. Zdaniem autora, jednym 
z kryterium wskazującym na formę niehierarchiczną jest przejście prawa własności (i związana z nim 
alokacja ryzyk). I. Lianos wskazuje, iż NIE może stanowić znakomite wytłumaczenie teoretyczne dla 
różnego traktowania umów agencyjnych przez prawo ochrony konkurencji. W perspektywie prak-
tycznej, nacisk powinien zostać położony nie tylko na weryfikacji efektywności alokacyjnej (allocative 
efficiency) i na wyważeniu skutków porozumienia na gruncie art. 101 ust. 3 TFUE, ale również na 
formie organizacyjnej każdej transakcji. Taka analiza byłaby pomocna w wyjaśnieniu niektórych decy-
zji organizatora kanału dystrybucji wiążących się z ograniczeniem konkurencji. W mojej opinii, mimo 
charakteru porządkującego zagadnienie, zwraca uwagę trudność zastosowania tej metody w praktyce.

Postawa Komisji Europejskiej w odniesieniu do stosowania art. 101 TFUE do umów agencyjnych 
nie jest jednoznaczna. Z jednej strony, w Wytycznych Komisji w sprawie ograniczeń wertykalnych12 

7  N. Koch, G. Marenco, L’article 85 du Traité CEE et les contrats d’agence, CDE 1987, ss. 603 i n. 
8  Ibidem, s. 604.
9  B. Van Houtte, Les contrats d’agence au regard de l’art. 85 CEE, agir pour le compte d’autrui et intégration dans son entreprise, CDE, 1987, nr 6, s. 345.
10   Opinia rzecznika generalnego G. Tesauro wygłoszona 8 czerwca 1995, Bundeskartellamt contre Volkswagen AG et VAG Leasing GmbH., C-266/93 (Zb. 
Orz. 1995, s. I-3477).
11   Zob. : I. Lianos, La transformation du droit de la concurrence par le recours à l’analyse économique, Bruylant, Bruxelles, Ant. N. Sakkoulas, Athènes, 
2007, ss. 1509 ; I. Lianos, Commercial agency agreements, vertical restraints, and the limits of Article 81(1) EC: between hierarchies and networks, Journal 
of Competition Law and Economics, 2007, 3(4), ss. 625-672. 
12  Obwieszczenie Komisji Wytyczne w sprawie ograniczeń wertykalnych (Dz.Urz. 2010 C 130/1). Z uwagi na zakres niniejszego artykułu będzie się on 
odnosił głównie do ww. Wytycznych z 2010 r. 
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znajduje się szczegółowe przedstawienie stanowiska Komisji w tym temacie. Z drugiej jednak, 
w swojej praktyce decyzyjnej Komisja stosuje inny kierunek rozumowania. Co więcej, stanowisko to 
podlega nierzadko krytyce ze strony Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE, Trybunał). 
Trudności w ujęciu tematu pokazuje również orzecznictwo Trybunału, w którym pojawiają się różne 
koncepcje określające stopień niezależności przedstawiciela – m.in. poprzez odesłanie do pojęcia 
organu pomocniczego, stopnia zintegrowania agenta w ramach grupy kapitałowej czy ryzyk pono-
szonych przez agenta. 

W związku z kompleksowym zakresem analizy, artykuł będzie dotyczył w pierwszej kolejności 
roli agenta jako strony umowy agencyjnej. W części tej, zostanie przedstawione umiejscowienie 
agenta w systemie dystrybucji oraz ogólna charakterystyka prawna sytuacji agenta. Rola agenta 
jako strony porozumienia (potencjalnie!) ograniczającego konkurencję, zostanie następnie prze-
analizowana poprzez przedstawienie dwóch dominujących w orzecznictwie ścieżek, a mianowicie 
traktowania i analizy agenta jako organu pomocniczego oraz ryzyk, które agent ponosi, w związku 
z umowami, przy zawarciu których pośredniczy. Następnie, zaproponuję podejście, które – moim 
zdaniem – powinno być stosowane, a mianowicie skupienie się wokół wpływu porozumienia, jakim 
jest umowa agencyjna, na konkurencję, a w szczególności na jej ograniczenie przy uwzględnieniu 
stopnia niezależności agenta. 

II. Agent jako strona umowy agencyjnej

1. Agent w systemie dystrybucji

W mojej opinii, nie można rozpatrywać pozycji agenta bez wzięcia pod uwagę uwarunkowań 
wpływających na wybór systemu dystrybucji, który może zakładać również użycie instytucji agen-
cji. Dystrybucja każdego towaru jest zbiorem wszystkich czynności prowadzących do dostarczenia, 
w sposób dochodowy, produktu od producenta do użytkownika. Jest elementem szerszego procesu 
komercjalizacji produktu. Producent wybiera właściwy system dystrybucji w oparciu o jej aspekty 
ekonomiczne (kalkulacja kosztów), aspekty prawne (kalkulacja ryzyk) przy uwzględnieniu charakteru 
produktu (cena, jego długość życia etc.)13. Jednocześnie, organizując swój system dystrybucji pro-
ducent może zrezygnować z dystrybucji własnymi metodami (dystrybucja bezpośrednia) lub uciec 
się do pomocy innych, niezależnych podmiotów (dystrybucja pośrednia). W pierwszym przypadku, 
może podjąć decyzję o dystrybucji poprzez strukturę swojego przedsiębiorstwa (integracja pionowa) 
lub poprzez pośredników (obieg pośredni)14. Co więcej, umowy z dystrybutorami niezależnymi mogą 
być zawierane na każdym szczeblu dystrybucji15. 

R. Poździk16 wskazuje, że pojęcie sieci dystrybucji pochodzi z teorii organizacji przedsiębiorstw, 
podczas gdy w dziedzinie marketingu używane jest pojęcie kanałów dystrybucji. Producent lub inny 
podmiot, który organizuje dystrybucję danego produktu, organizuje swoją sieć na podobieństwo sieci 
pająka, w której punkty sprzedaży pokrywają cały zamierzony przez niego rynek. W takiej sytuacji, 

13  Por. wyrok Sądu Antymonopolowego z 17.01.1996 r., XVII Amr 54/95.
14  A. Czubała, Dystrybucja produktów, Warszawa 2001, s. 19; M. Kotler, Marketing, Poznań 2005, s. 511; R. Poździk, Dystrybucja produktów na zasadzie 
wyłączności w Polsce i Unii Europejskiej, Verba 2006, s. 25. 
15   V. Korah, D. O’Sullivan, Distribution Agreements Under the EC Competition Rules, Hart Publishing 2002, s. 1.
16   R. Poździk, op. cit., s. 21. 
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pojęcie sieci dystrybucji nie obejmuje klienta końcowego, a więc ostatniego etapu sprzedaży, podczas 
gdy klient ten jest uwzględniony w zakresie pojęcia kanału dystrybucji. 

W ramach kanałów dystrybucji nieuniknione są sytuacje konfliktu, w których jeden z podmio-
tów obecnych odkrywa, że postępowanie innego podmiotu z nim kooperującego tworzy przeszkody 
w działalności, którą sam prowadzi bądź jego wysiłki na rzecz sprzedaży wykorzystywane są przez 
inny podmiot na tym samym szczeblu dystrybucji (tzw. pasożytnictwo (fr. parasitisme) lub jazda na 
gapę (ang. free rider problem)). Aby zapobiec takim konfliktom, producent może wprowadzić do 
systemu dystrybucji szereg klauzul, swoistych „bezpieczników umownych”. Ich celem jest przede 
wszystkim ochrona niezależnych dystrybutorów oraz całego systemu dystrybucji przed wzajemnym 
pasożytnictwem wewnątrz jednej marki oraz zachęcenie dystrybutorów do inwestycji w promocję, ser-
wis posprzedażowy itp.17. Takimi klauzulami są m.in. wyłączność, ograniczenie sprzedaży aktywnej, 
określone wymogi dotyczące lokali, klauzule wyznaczające ceny odsprzedaży (przynajmniej w teorii) 
itp. Jest oczywiste jednocześnie, że klauzule takie ograniczają konkurencję wewnątrzmarkową. 

Każde przeniesienie części kompetencji przez producenta (organizatora systemu dystrybucji) 
oznacza przyjęcie przez kolejne szczeble coraz większego zakresu kompetencji, a w konsekwencji 
ryzyk18. Jednocześnie, transfer kompetencji może oznaczać również zwiększenie kontroli przez produ-
centa, a więc zmniejszenie niezależności kolejnych szczebli. Utrata niezależności może następować 
na każdym szczeblu kanału dystrybucji19. W każdym przypadku oddelegowania kompetencji na niższy 
szczebel niezależnego kanału dystrybucji, jego organizator przenosi na ten szczebel część swoich 
kompetencji. Skrajnym przykładem, w którym swoboda odsprzedawców jest najbardziej ograniczona 
jest sytuacja, w której dystrybucja jest wykonywana przez pracowników producenta. Na drugim bie-
gunie mieści się system, do którego należą niezależni dystrybutorzy, luźno związani z producentem.

Zakres swobody oddanej niższym szczeblom dystrybucji wyznacza również zakres zastosowania 
art. 101 TFUE. Przepis ten znajduje zastosowanie w sytuacji dystrybucji realizowanej przez podmioty 
niezależne. Jednocześnie, stosowanie tego przepisu jest wyłączone, co do zasady, w sytuacji, gdy 
dystrybucja jest wykonywana przez pracowników lub agentów producenta, a więc wtedy, gdy swo-
boda niższych szczebli jest najbardziej ograniczona. 

W konstrukcji kanałów dystrybucji są brane pod uwagę następujące czynniki: funkcje dystrybucji, 
charakterystyka produktów (ich cena i ewentualne fazy życia produktu), ryzyka ekonomiczne wyni-
kające z bilansu zysków i strat oraz ryzyka prawne (w tym również prawo konkurencji). Wymienione 
czynniki wpływają również na decyzję producenta, czy prowadzić samemu dystrybucję, czy oddać 
część kompetencji „na zewnątrz”. W kategoriach ekonomicznych oznacza to, że koszty „zewnętrz-
ne” są niższe niż koszty wygenerowane w ramach tego przedsiębiorstwa (teoria kosztów transak-
cyjnych). Czynnikiem prowadzącym do wzrostu tych kosztów może być również efekt skali działania 
przedsiębiorstwa. 

W kategoriach prawnych, integracja będzie wyrażała się w klauzulach umownych, takich jak 
klauzule dotyczące cen, wyłączności czy zakazu konkurencji. Zgodnie z zasadą swobody umów, 
strony są wolne, jeżeli chodzi o organizację swoich relacji kontraktowych. Jedynym ograniczeniem 
jest natura stosunku, ustawa lub zasady współżycia społecznego. 

17   C. Prieto [w:] F. Brunet, G. Canivet, Le nouveau droit de la concurrence, LGDJ, 2008, s. 112. 
18   F.-J. Semler, R. Roniger, Distribution Law in the European Community and in Germany, IBA Conference 2005, Joint Session of Committees Antitrust and 
International Sales and Related Transactions “Distribution Strategies and Antitrust”, Praga, 2005, s. 22.
19   V. Korah, D. O’Sullivan, Distribution Agreements Under the EC Competition Rules, Hart publishing, 2002, s. 1.
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2. Charakterystyka prawna sytuacji agenta

Agent, jako przyjmujący zlecenie, w zakresie swego przedsiębiorstwa zobowiązuje się do sta-
łego i za wynagrodzeniem pośredniczenia przy zawieraniu umów z klientami na rzecz drugiej strony 
(dającego zlecenie) lub do zawierania umów w imieniu i na rachunek drugiej strony20. 

Polski kodeks cywilny wymaga, aby obydwie strony umowy agencyjnej były przedsiębiorcami. 
Niespełnienie tego warunku po stronie agenta skutkuje niemożliwością zakwalifikowania danej umo-
wy jako umowy agencyjnej. We Francji21 pozycja agenta wyznaczona jest przez tzw. upoważnienie 
we wspólnym interesie22. Jest to wyjątek od zasady zawartej w art. 2004 francuskiego kodeksu cy-
wilnego23, zgodnie z którą mocodawca może odwołać swoje pełnomocnictwo wtedy, kiedy uważa to 
za stosowne24. W takim wypadku pełnomocnictwo może zostać odwołane przez dającego zlecenie 
wyłącznie z uzasadnionego powodu, który jest uznany przez orzecznictwo. Rozróżnienie między 
agentami działającymi w interesie wspólnym a działającymi na podstawie prawa powszechnego25 
staje się kluczowe w momencie odwołania umocowania i zakresu odszkodowania, którego może 
domagać się agent26. Również w systemie francuskim podkreślona jest rola agenta handlowego jako 
profesjonalisty. Aby utrzymać ten status konieczne jest zachowanie wymogów zarówno materialnych, 
jak i formalnych gwarantujących dostęp do wykonywania zawodu27. Agent handlowy (agent commer-
cial) może być zarówno osobą fizyczną, jak i prawną28. Spod zakresu ogólnej definicji wyłączeni są 
agenci, których zakres działalności jest regulowany przepisami szczególnymi29. Należy podkreślić, że 
zgodnie z systemem francuskim agent handlowy nie jest kwalifikowany jako commercant. W związku 
z tym, umowa agencyjna nie ma charakteru handlowego, ale cywilny. Niezależnie od pochodzenia 
definicji zatem, agent pozostaje niezależnym podmiotem kwalifikowanym30 – profesjonalistą.

Kwestia autonomii agenta jest również, przedmiotem rozważań prawa prywatnego np. w odnie-
sieniu do kwalifikacji agenta jako pracownika. Samodzielność agenta (jego pozycji prawnej) pozwala 
odróżniać ten stosunek od stosunku pracy31. Subordynacja agenta może wskazywać na przekształce-
nie umowy agencyjnej w umowę o pracę według orzecznictwa francuskiego Trybunału Kasacyjnego. 
Obowiązki, które przesądzają o takiej kwalifikacji mogą dotyczyć zachowania wyznaczonego planu 
dnia czy obowiązku pracy w lokalu wskazanym przez dającego zlecenie itp.

20  Art. 758 polskiego kc oraz art. 1 ust. 2 Dyrektywy Rady 86/653 z dnia 18 grudnia 1986r. w sprawie koordynacji ustawodawstw Państw Członkowskich 
odnoszących się do przedstawicieli handlowych działających na własny rachunek. 
21   Status przedstawicieli handlowych we Francji, jest określony w ustawie 91-593 z 25.06.1991 r. Jednocześnie, pozostaje w mocy dekret z 23.12.1958 r., 
zmieniony dekretem nr 92-506 z 10.06.1992 r. Ustawa z 1991 r. została uchylona i częściowo skodyfikowana przez Ordonans 2000-912 z 18.09.2000 r. i jest 
obecnie częścią Kodeksu Handlowego (art L.134-1 do L. 134-17). D. Ferrier, Droit de la distribution, LexisNexis Litec, 2012, s. 96. Wszystkie tłumaczenia 
z języka francuskiego i angielskiego zostały dokonane przez autorkę, o ile nie zaznaczono inaczej. 
22   Fr. « mandat d’intérêt commun ». 
23  Wersja skonsolidowana, 2 czerwca 2012 dostępny na stronie http://www.legifrance.gouv.fr.
24   Fr. « le mandant peut révoquer sa procuration quand bon lui semble ».
25   Fr. « les agents commerciaux de droit commun ».
26   Francis Léfebvre, karta 21650, https://biblio-dist.univ-tlse1.fr/http/abonnes.efl.fr/portail/portail.do. 
27   F.-J. Pansier, Agents commerciaux, JurisClasseur Contrats-Distribution, karta 3490, dostępna na www.lexisnexis.com 
28  Wytyczne Komisji definiują agenta (par. 12) jako osobę prawną lub fizyczną, której udziela się pełnomocnictwa do negocjowania lub zawierania umów 
na rzecz innej osoby (dającego zlecenie), we własnym imieniu albo w imieniu dającego zlecenie, na: zakup towarów lub usług przez dającego zlecenie, lub 
sprzedaż towarów lub usług dostarczonych przez dającego zlecenie. 
29  Dyrektywa 86/653/WE definiuje przedstawiciela handlowego, jako pośrednika pracującego na własny rachunek, któremu powierzono stałe pośredniczenie przy 
sprzedaży lub kupnie towarów na rzecz innej osoby, zwanej dalej „zleceniodawcą”, lub zawarcie transakcji w imieniu i na rachunek zleceniodawcy (art. 1 ust. 2). 
30  Dyrektywa 86/653 pozostawia wybór formy organizacyjnej prowadzenia działalności agencyjnej państwom członkowskim. E. Rott-Pietrzyk, Agent handlowy 
– regulacje polskie i europejskie, CH Beck 2006, s. 272.
31  E. Rott-Pietrzyk, Umowa agencyjna po nowelizacji (art. 758 – 764 9), Komentarz, Zakamycze 2001.
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W stosunku do przepisów prawa prywatnego, regulacje prawa publicznego, jakimi są przepisy 
ochrony konkurencji, mają charakter porządku publicznego. Należy przy tym zauważyć, że Wytyczne 
Komisji w sprawie ograniczeń wertykalnych posługują się innym, mniej precyzyjnym słownictwem, niż 
to, które używane jest w regulacjach dotyczących umowy agencyjnej (np. przedstawicielstwo, marża 
itp.), a jednocześnie są używane jako zamienne z tymi, których używa prawo zobowiązań32, co już 
powoduje pewien dysonans w prowadzonej analizie. 

Wskazane powyżej przykłady ujęcia umowy agencyjnej przez prawo prywatne są pozornie od-
ległe od problematyki analizy umowy agencyjnej w kontekście zakresu stosowania art. 101 TFUE. 
Jednak nabierają znaczenia, gdy analizujemy orzecznictwo Sądu (dawniej: Sądu Pierwszej Instancji) 
w sprawie hiszpańskich stacji benzynowych (poniżej); w świetle tego orzecznictwa kwalifikacja sytuacji 
prawnej podmiotów prowadzących te stacje nie jest oczywista, a staje się kluczowa dla prowadzonej 
przez Sąd analizy. Wydaje się, że jest to przykład jednego z podstawowych problemów stosowania 
art. 101 TFUE do umów agencyjnych w praktyce. 

III. Agent jako strona porozumienia ograniczającego konkurencję

1. Agent jako organ pomocniczy dającego zlecenie

Umowa agencyjna stanowi porozumienie wertykalne par excellence. W związku z powyższym 
pojawia się pytanie o rozgraniczenie działalności jednostronnej organizatora kanału dystrybucji od 
porozumienia, w którym jedną ze stron jest agent. W orzeczeniu w sprawie Bayer Adalate, Sąd pod-
kreślił, że w przypadku, gdy decyzja producenta stanowi jednostronne postępowanie przedsiębiorstwa, 
wymyka się ona z zakresu zakazu z art. 81 ust.1 TWE (obecnie 101 ust. 1 TFUE)33.

W orzeczeniu w sprawie Suiker Unie34, dotyczącym działań podejmowanych przez dużych 
producentów cukru nakierowanych na podział i utrzymanie udziału na rynkach cukru w wybranych 
Państwach Członkowskich (w kontekście wspólnej organizacji rynków rolnych), jedną z analizowanych 
przez TS kwestii był zakaz konkurencji zawarty w umowach o przedstawicielstwo handlowe35. Trybunał 
przyznał, że „generalnie, fakt zabraniania przez producenta lub stowarzyszenie producentów przed-
stawicielom sprzedającym w swoim imieniu i na swój rachunek, bez zezwolenia, pracy w tym samym 
czasie dla producentów konkurujących, jest zgodny z naturą i duchem relacji prawnej i ekonomicznej 
tego typu jak w sprawie”. Według Trybunału, jeżeli pośrednik działa na rzecz dającego zlecenie i musi 
stosować się do instrukcji dającego zlecenie oraz tworzy jednostkę ekonomiczną z przedsiębiorstwem 
dającego zlecenie, to może zostać uznany za organ pomocniczy zintegrowany z przedsiębiorstwem 
dającego zlecenie. Jednakże Trybunał uznał, że sytuacja przedstawiciela handlowego jest zbliżona 
ekonomicznie (między innymi poprzez ponoszenie odpowiedzialności za ryzyka finansowe związane 
ze sprzedażą dokonaną przez pośrednika) do sytuacji niezależnego handlowca. Trybunał również 
zauważył, że „w przypadku, gdy producent korzysta z pośrednika stanowiącego organ pomocniczy 

32   D. Mainguy, J.-L. Respaud, M. Depincé, Droit de la concurrence, LexisNexis Litec, 2010, s. 240. 
33  Zob. podobnie wyroki TS z: 25.10.1983 r. w sprawie C-107/82, AEG przeciwko Komisji (Zb.Orz. 1983, s. 3151), pkt 38; 17.09.1985 r. w połączonych 
sprawach C-25/84 i C-26/84 Ford przeciwko Komisji (Zb.Orz. 1985, s. 2725), pkt 21. Zob. także wyrok SPI (obecnie: Sąd) z 7.07.1994 r. w sprawie T-43/92 
Dunlop Slazenger przeciwko Komisji (Zb. Orz. 1994, s. II-441), pkt 56.
34  Wyrok TS z 16.12.1975 r. w połączonych sprawach 40 do 48, 50, 54 do 56, 111, 113 oraz 114-73, Coöperatieve Vereniging „Suiker Unie” UA i inni przeciwko 
Komisji (Zb.Orz. 1975, s. 1663). Zob. analizę tego orzeczenia przez A. Jurkowską [w:] A. Jurkowska, T. Skoczny (red.), Orzecznictwo sądów wspólnotowych 
w sprawach konkurencji w latach 1964 – 2004, Warszawa 2007, ss. 125 i n. Por. M. Kozak [w:] A. Bolecki, S. Drozd, S. Famirska, M. Kozak, M. Kulesza, 
A. Madała, T. Wardyński, Prawo konkurencji w praktyce, LexisNexis 2012, s. 98.
35  Pkt 458 i n.
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zintegrowany w jego przedsiębiorstwie, zakupy dokonane od przedstawiciela stanowią w rzeczywi-
stości zakupy dokonane u dającego zlecenie”. 

Odpowiadając na argument, że pośrednicy, z którymi dający zlecenie zawarł umowy, są w rze-
czywistości przedstawicielami handlowymi i w związku z tym art. 81 TWE (obecnie 101 TFUE) nie 
znajduje do nich zastosowania, Trybunał stwierdził, że rzeczywiście, „pośrednicy mogą być trakto-
wani jako organy pomocnicze zintegrowane z przedsiębiorstwem dającego zlecenia, w taki sposób, 
iż postanowienia zakazujące konkurencji uzgodnione między nimi mogą stanowić porozumienie 
między przedsiębiorstwami zakazane na mocy art. 81” (obecnie 101 TFUE). Jednocześnie Trybunał 
zauważył, że porozumienia w ramach jednego organizmu gospodarczego niekoniecznie automatycz-
nie muszą być traktowane jako wyłączone spod zakazu porozumień ograniczających konkurencję. 
Stąd struktura gospodarcza takich podmiotów musi być w każdym przypadku przedmiotem analizy36. 

Pytanie, czy art. 101 ust. 1 TFUE dotyczy stosunków agencyjnych zostało postawione pośrednio 
przez Trybunał w sprawie dotyczącej przepisów podatkowych nałożonych przez państwo członkowskie 
(Belgia), na biura podróży37. Były one obowiązane przestrzegać cen i stawek ustalonych przez „orga-
nizatorów wycieczek”. Regulacja jednocześnie zakazywała tym samym przedstawicielom „dzielenia” 
się z klientami prowizją otrzymaną za sprzedaż wycieczek. W swoim orzeczeniu, Trybunał orzekł, że 
istniała w Belgii „sieć umów” nakładających na biura podróży obowiązek, aby stosować cenę sprze-
daży ustaloną przez tour operatorów oraz aby zakazać „dzielenia” się prowizją z klientami. Co więcej, 
Trybunał podkreślił, że z akt sprawy wynika, iż belgijskie przepisy wpisują się w szerszy kontekst 
charakteryzujący się obecnością umów na różnych poziomach wymagających od biura podróży, aby 
przestrzegać cen wycieczek określonych przez operatorów turystycznych. Trybunał orzekł, że biuro 
podróży, takie jak opisane przez sąd krajowy, powinno zostać uznane za niezależnego pośrednika 
świadczącego usługi w sposób autonomiczny, nawet jeżeli zawiera umowy na wycieczki w imieniu 
i na ryzyko dającego zlecenie. Rzeczywiście, z jednej strony agent sprzedaje wycieczki organizo-
wane przez bardzo dużą liczbę organizatorów wycieczek - z drugiej jednak - organizator wycieczek 
sprzedaje podróż przez bardzo dużą liczbę agentów. Takie biuro podróży nie może być uznane za 
organ pomocniczy zintegrowany z przedsiębiorstwem takiego czy innego organizatora wycieczki. 
Wynika stąd, że wielość relacji (między touroperatorami i agentami) wymaga zastosowania art. 101 
ust. 1 TFUE i biuro podróży jest niezależnym pośrednikiem świadczącym usługi. W orzeczeniu tym, 
Trybunał oparł się zatem na kryterium jednostki gospodarczej, nie analizując stopnia integracji agen-
tów w przedsiębiorstwie dającego zlecenie. Oczywiste jest, że Trybunał uznał za możliwe poddanie 
umowy agencyjnej regułom prawa konkurencji w związku z możliwym ich wpływem na rynek.

W sprawie dotyczącej praktyk uzgodnionych na rynku barwników anilowych, Trybunał odnosił 
się również do jedności działania spółek zależnych i ich przedsiębiorstw macierzystych (mających 
siedzibę w krajach trzecich) i orzekł, że w celu stosowania reguł konkurencji formalne rozdzielenie 
dwóch spółek, wynikające z ich odrębnej osobowości prawnej, nie jest rozstrzygające. Decydującym 
kryterium jest natomiast ustalenie, czy na rynku zachowują się one w jednolity sposób, czy też nie38. 

36  A. Jurkowska, op. cit., s. 132.
37  Wyrok TS z 1.10.1987 r. w sprawie 311/85, ASBL Vereniging van Vlaamse Reisbureaus przeciwko ASBL Sociale Dienst van de Plaatselijke en Gewestelijke 
Overheidsdiensten (Zb. Orz. 1987, s. 3801). 
38  Wyrok TS z 14.07.1972 r. w sprawie 48/69, Imperial Chemical Industries Ltd. przeciwko Komisji (Zb. Orz. 1972, s. 619), pkt. 140.
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Przykład stosowania domniemania odpowiedzialności spółki matki został m.in. zobrazowany w wy-
roku w sprawie Air Liquide39. 

Odnośnie do umów dystrybucyjnych w wyroku w sprawie Hydrotherm40 Trybunał orzekł, że po-
jęcie przedsiębiorstwa w kontekście prawa konkurencji należy rozumieć jako jednostkę gospodarczą 
w zakresie porozumienia, o którym mowa, nawet jeśli z prawnego punktu widzenia taka jednostka 
gospodarcza składa się z kilku osób lub podmiotów. Tak więc odpowiada wymogowi określonemu 
w art. 1 pkt 1 rozporządzenia Komisji nr 67/6741 sytuacja, w której po jednej ze stron umowy wystę-
puje kilka podmiotów, które mają taki sam interes i które są kontrolowane przez tę samą osobę, także 
będącą stroną umowy. W tych warunkach nie ma w istocie konkurencji między osobami zaangażo-
wanymi jednocześnie po jednej ze stron umowy. 

W sprawie VAG Leasing42 Trybunał przedstawił analizę opartą na skrzyżowaniu pojęcia jedno-
stki ekonomicznej z analizą ryzyka finansowego. Trybunał odrzucił argument VAG i VAG Leasing, iż 
niemieccy dystrybutorzy VAG Leasing tworzą jednostkę ekonomiczną z VAG i VAG Leasing ponie-
waż ponoszą, przynajmniej w części, ryzyko finansowe w związku z transakcjami zawartymi w imie-
niu VAG Leasing, bo odkupują pojazdy od VAG Leasing po zakończeniu umów leasingowych. Co 
więcej, ich podstawowa działalność sprzedaży i serwisu posprzedażnego jest prowadzona w dużej 
mierze niezależnie w ich własnym imieniu i na własny rachunek. W związku z powyższym, umowy 
agencji wiążące wszystkich dystrybutorów VAG z VAG Leasing są porozumieniami w rozumieniu 
art. 85 (1) TWE (obecnie 101 ust.1 TFUE). Przedstawiciele tracą charakter niezależnych podmiotów 
gospodarczych, jeżeli nie ponoszą żadnego ryzyka wynikającego z umów wynegocjowanych przez 
nich na rzecz zleceniodawcy i działają jako organy pomocnicze zintegrowane z przedsiębiorstwem 
zleceniodawcy43. 

Uznając, że naruszenia prawa konkurencji nie można przypisać do spółek należących do tej 
samej grupy przedsiębiorstw, Sąd Antymonopolowy, bez dokonania analizy stopnia niezależności 
spółek należących do tej samej grupy, stwierdził w 1996 r., że umowy zawarte przez spółki należące 
do tej samej grupy nie są uważane za porozumienia ograniczające konkurencję44.

2. Analiza ryzyk 

Wytyczne Komisji w sprawie ograniczeń wertykalnych45 rzeczywiście rozróżniają dwa obszary 
działalności agenta wpływające na zakres przedmiotowy umowy agencyjnej. Problem stosowania 
lub niestosowania art. 101 TFUE dotyczy pierwszej funkcji agenta działającego lub nie – jako część 
działalności dającego zlecenie. Jednocześnie przyjmuje się, że nałożone na agenta zobowiązania, 
na jakich agent może sprzedawać towary lub usługi objęte porozumieniem, np. ograniczenia co do 
terytorium i klientów oraz cen i warunków, stanowią nieodłączną część umowy agencyjnej. 

39  Wyrok Sądu z 16 czerwca 2011, T-185/06, L’Air liquide, société anonyme pour l’étude et l’exploitation des procédés Georges Claude, przeciwko Komisji, 
www.curia.eu. 
40  Wyrok TS z 12.07.1984 r. w sprawie 170/83, Hydrotherm Gerätebau GmbH przeciwko Firma Compact del Dott. Ing. Mario Andreoli & C. Sa (Zb.Orz. 1984, 
s. 2999). 
41  Rozporządzenie Komisji nr 67/67/EEC z 22.03.1967 r. dot. stosowania art. 85 (3) Traktatu to określonej kategorii porozumień wyłącznych. 
42  Wyrok Trybunału z 24.10.1995 r. w sprawie C-266/93, Bundeskartellamt przeciwko Volkswagen AG i VAG Leasing GmbH (Zb. Orz. 1995, s. I-3477). 
43  Ibidem, pkt 19.
44  Wyrok Sądu Antymonopolowego z 17.01.1996 r. (XVII Amr 54/95, Wokanda 1997, nr 4). 
45  W tym artykule analizowana jest wyłącznie aktualnie obowiązująca wersja Wytycznych Komisji Europejskiej z 2010 r.; sygnalizowane są jednak także 
zmiany dokonane w stosunku do Wytycznych z 2000 r.
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Zgodnie z Wytycznymi z punktu widzenia stosowania art. 101 ust. 1 TFUE istotne jest ryzyko 
finansowe lub handlowe ponoszone przez agenta w związku z działaniami, do których został wyzna-
czony jako agent przez dającego zlecenie. Jeżeli agent nie ponosi żadnego ryzyka lub ponosi jedynie 
nieznaczne ryzyko w związku z umowami zawartymi lub negocjowanymi na rzecz dającego zlecenie 
i w związku ze specyficznymi inwestycjami rynkowymi w danej dziedzinie działalności oraz w związku 
z innymi działaniami, których podjęcia na tym samym rynku produktowym wymaga dający zlecenie, 
Wytyczne uznają taką umowę za umowę agencyjną na potrzeby stosowania art. 101 TFUE (poprzed-
nie Wytyczne z 2000 roku nazywały takiego agenta „prawdziwym agentem”46). Irrelewantne jest przy 
tym ryzyko związane ogólnie z działalnością polegającą na świadczeniu usług agencyjnych –ryzyko, 
iż dochód agenta jest uzależniony od jego sukcesów jako agenta, ogólne inwestycje np. w lokal lub 
personel. Autorzy Wytycznych wyodrębniają trzy rodzaje ryzyka finansowego lub handlowego, które 
są istotne dla zdefiniowania umowy agencyjnej w związku ze stosowaniem art. 101 ust.1 TFUE47. 

Po pierwsze chodzi o ryzyko bezpośrednio związane z umowami zawartymi lub negocjowany-
mi przez agenta na rzecz dającego zlecenie, np. finansowanie zapasów. Drugą kategorią są ryzyka 
odnoszące się do inwestycji związanych z konkretnym rynkiem. Komisja wskazuje na inwestycje 
specjalnie wymagane przy danym rodzaju działalności, do której agent został wyznaczony przez 
dającego zlecenie, tj. które są konieczne, aby umożliwić agentowi zawarcie lub negocjowanie tego 
rodzaju umowy. Takie inwestycje są zwykle utopione, co oznacza, że po zaprzestaniu konkretnej 
działalności inwestycji tych nie można wykorzystać do innych działań lub sprzedać inaczej niż ze 
znaczącą stratą. W Wytycznych z 2010 r. dodana została trzecia kategoria ryzyk związanych z innymi 
działaniami podejmowanymi na tym samym rynku produktowym w tej mierze, w jakiej dający zlecenie 
wymaga podjęcia takich działań przez agenta, ale nie w charakterze agenta działającego na rzecz 
dającego zlecenie, lecz na własne ryzyko. 

W odniesieniu do wyznaczania cen odsprzedaży Wytyczne przyznają, że to dający zlecenie 
ustala cenę sprzedaży. Aby uniknąć sytuacji, że wyznaczanie ceny odsprzedaży przez dającego 
zlecenie zostaje zakwalifikowane jako „najpoważniejsze naruszenie prawa konkurencji”, obniżanie 
ceny faktycznie zapłaconej przez klienta powinno odbywać się bez zmniejszania dochodu dającego 
zlecenie, a więc z prowizji agenta. 

Aby ocenić, czy porozumienie stanowi umowę agencyjną, Wytyczne wskazują na moment 
przejścia prawa własności do zakupionych lub sprzedanych towarów. Jednocześnie, agent nie może 
ponosić kosztów, które są normalnie związane z dostawą towarów, ich przechowywaniem, reklamą, 
inwestycjami związanymi z rynkiem sprzedawanych produktów czy innymi czynnościami na tym ryn-
ku wymaganymi przez dającego zlecenie, chyba, że dający zlecenie zapewnia pełny zwrot kosztów. 
Ponadto, agent nie może ponosić odpowiedzialności za szkody spowodowane przez towary oraz za 
wykonanie umowy przez klienta (z wyjątkiem odliczenia potencjalnej szkody od prowizji). Wskazane 
kategorie odpowiedzialności agenta nie mają charakteru zamkniętego. 

Oczywiście, Wytyczne nie mają charakteru wiążącego i faktycznie stosowanie art. 101 ust. 1 
TFUE przez Komisję odchodzi od zawartych w nich zasad, czego przykładem jest decyzja w sprawie 
Daimler Chrysler; w zakresie dotyczącym przedstawicieli Mercedes-Benz w Niemczech decyzja ta 
nie utrzymała się przed Sądem. 

46   Ang. „genuine agent”, fr. „vrai agent”.
47  Por. M. Kozak [w:] A. Bolecki, S. Drozd, S. Famirska, M. Kozak, M. Kulesza, A. Madała, T. Wardyński, Prawo konkurencji w praktyce, LexisNexis 2012, s. 98.
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W sprawie Daimler Chrysler48, Sąd Pierwszej Instancji przeanalizował umowy między produ-
centem a jego przedstawicielami49, w tym ryzyko ceny pojazdów (redukcja ceny sfinansowana z pro-
wizji), ryzyko transportu, ryzyko związane z samochodami pokazowymi i serwisem gwarancyjnym. 
W odniesieniu do ryzyka ceny pojazdów Sąd stwierdził, że przedstawiciel niemiecki, który nie jest 
zobowiązany dysponować składem samochodów, nie powinien być utożsamiany z dystrybutorem 
samochodów. Ten ostatni bowiem dysponuje marżą, z której finansuje swoją działalność oraz z której 
może udzielić rabaty. Jeżeli przedstawiciel nie zamierza rezygnować z części swej prowizji, udzielając 
rabatu, nie dokonuje zamówienia na samochód. Jednocześnie nie ponosi kosztów składowania aut. 
W związku z powyższym przedstawiciel nie może być utożsamiany z dystrybutorem samochodów. 
Zdaniem Sądu nie jest ryzykiem ceny fakt wyłącznie upoważnienia - a nie zobowiązania – niemie-
ckiego przedstawiciela Mercedes-Benz do udzielania rabatów potrącanych z jego prowizji. Sam 
przedstawiciel, rezygnując z części swojej prowizji, korzysta ze swobody działalności gospodarczej. 
Jednocześnie, optymalizuje całościową prowizję, gdy sprzedaje więcej samochodów. Sąd zauważył, 
że swoboda działalności handlowej niemieckich przedstawicieli Mercedes-Benz w zakresie sprzedaży 
pojazdów tej marki jest bardzo ograniczona, przez co umowy agencyjne nie wpływają na konkuren-
cję na danym rynku, tj. na rynku handlu detalicznego samochodami osobowymi marki Mercedes. To 
Mercedes-Benz podejmuje decyzje o akceptacji albo odrzuceniu zamówień (i cenie transakcyjnej) 
wynegocjowanych przez przedstawiciela. Jednocześnie, to Mercedes-Benz ponosi konsekwencje 
finansowe (a wiec ryzyko transakcji) w sytuacji, gdy klient zamawia pojazd, a do sprzedaży jednak 
nie dochodzi. Przedsiębiorca również przyjmuje na siebie całość rozpatrywanego ryzyka, w szcze-
gólności brak dostawy, wadliwą dostawę i niewypłacalność klienta. Zdaniem Sądu „w tych warunkach 
należy stwierdzić, że przedstawiciele wchodzą ze skarżącą w stosunek charakteryzujący się tym, że 
dokonują oni sprzedaży pojazdów Mercedes-Benz, co do zasady pod jej kierunkiem, z tym skutkiem, 
że winni oni być postrzegani jako pracownicy i traktowani jako zintegrowani z tym przedsiębiorstwem, 
tworząc tym samym ze skarżącą jednostkę gospodarczą”.

Odnosząc się do ryzyka transportu polegającego na dostawie pojazdu przez przedstawiciela 
za wynagrodzeniem uzgodnionym z klientem, Sąd zauważył, że przed dokonaniem przewozu klient 
zostaje poinformowany o dacie dostawy pojazdu. W przypadku niemożności skontaktowania się 
z nim, pojazd nie opuszcza fabryki. Sąd uznał, że Komisja położyła istotny akcent na stopień ryzyka 
ponoszonego przez przedstawiciela w zakresie kosztów przewozu. Kolejną kwestią rozważaną przez 
Sąd było pytanie, czy może zostać zakwalifikowane jako ryzyko to, iż przedstawiciel jest zobowiązany 
ponieść koszt pojazdów pokazowych, a Mercedes-Benz ma prawo w danym przypadku określić ich 
liczbę, którą uważa za konieczną. Jednak, zdaniem Sądu, fakt, iż pojazdy te zostały zakupione po 
cenach preferencyjnych i mogą zostać odsprzedane od trzech do sześciu miesięcy później (kiedy 
osiągną minimum 3000 km przebiegu) sprawia, że mimo istnienia takiego ryzyka, zostało ono prze-
rysowane przez Komisję. 

48  Wyrok SPI z 15.09.2005 r. w sprawie T-325/01, DaimlerChrysler v. Commission (Zb. Orz. 2005, s. II-3319). Zob. : L. Idot, Europe 1995, n° 441, karta 
1450; C. Robin, De l’intérêt du réseau d’agents en droit des ententes et du danger des participations aux réunions, Revue Lamy de la Concurrence: droit, 
économie, régulation 2005 s. 20-23; M. Debroux, Contrat d’agence - Imputabilité: Le TPI annule la majeure partie de l’amende infligée et encadre du principe 
d’imputabilité les pratiques d’une filiale à la maison mère (DaimlerChrysler), Concurrences, nr 4-2005, nr 523, ss. 63-64 ; J.-P.Gunther, Arrêt du Tribunal de 
première instance des Communautés Européennes. du 15 septembre 2005, affaire T-325/01, DaimlerChrysler c/ Commission: le Tribunal réduit l’amende 
imposée par la Commission, Gazette du Palais, 2006, nr 20-21, ss.17-19.
49  Sprawa sięga początku roku 1995, kiedy to Komisja otrzymała od konsumentów wiele skarg, które dotyczyły ograniczeń w wywozie nowych pojazdów 
silnikowych marki Mercedes-Benz nałożonych przez spółki Daimler-Benz w różnych państwach członkowskich. Wszystkie odniesienia do Daimler Chrysler, 
Mercedes-Benz i Daimler-Benz dotyczą skarżącego w analizowanej sprawie.
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Odnośnie do napraw gwarancyjnych, Sąd uznał, że Komisja nie wykazała, aby ryczałt gwaran-
cyjny był niestosowny z handlowego punktu widzenia i aby w konsekwencji przedstawiciela obciążało 
rzeczywiste ryzyko finansowe wynikające ze zobowiązania do wykonywania napraw gwarancyjnych. 
Nie zostały uznane za istotne ryzyko gospodarcze zobowiązania w zakresie otwarcia warsztatu na-
prawczego i oferowania serwisu posprzedażnego oraz składowania części zamiennych. Zdaniem 
Sądu, Komisja nie dokonała poprawnej analizy zobowiązań nałożonych w ramach wykonania umowy 
przedstawicielstwa handlowego i związanych ze sprzedażą pojazdów. Jednocześnie, Komisja nie 
sprecyzowała domniemanego znaczenia obrotu realizowanego przez przedstawiciela dzięki działal-
ności, która jest powiązana umownie ze sprzedażą pojazdów, w porównaniu z obrotem, jaki osiąga 
on w ramach samej tylko sprzedaży. Tym samym, Komisja nie wykazała, w jakim zakresie zobowią-
zania te stanowią istotne ryzyko obciążające przedstawiciela. Jak podkreślił Sąd, zobowiązania te 
nie mogą zostać uznane za ryzyko handlowe. 

Kolejną sprawą, w której analizowana była kwestia ryzyk w umowach agencyjnych, była sprawa 
CEEES dotycząca sporu między Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio 
(„CEEES”), a Compañía Española de Petróleos SA50. Postępowanie przed sądem krajowym dotyczyło 
praktyk ograniczających konkurencję, które wynikały z umów zawartych między CEEES, a niektórymi 
przedsiębiorstwami prowadzącymi stacje paliw51. Trybunał podkreślił, że w sytuacji, gdy pośrednik 
prowadzący stację paliw, pomimo odrębnej osobowości prawnej, nie określa w niezależny sposób 
swojego zachowania na rynku, zakaz ustanowiony w art. 85 ust. 1 TWE (obecnie art. 101 ust. 1 
TFUE) nie ma zastosowania do stosunków między tym pośrednikiem a zleceniodawcą. Zdaniem 
Trybunału, z orzecznictwa wynika, że decydującym kryterium oceny, czy prowadzący stację paliw jest 
niezależnym podmiotem gospodarczym, jest umowa zawarta ze zleceniodawcą. Analizie podlegają, 
w każdym poszczególnym przypadku, - z uwzględnieniem sytuacji gospodarczej - w szczególności 
milczące lub wyraźne klauzule tej umowy, które dotyczą przejęcia ryzyka finansowego i handlowego 
towarzyszącego sprzedaży towarów osobom trzecim. 

W tych okolicznościach Trybunał uznał, że należy ocenić, czy w ramach umów, które mają ce-
chy opisane przez sąd krajowy, prowadzący stacje paliw ponoszą pewne ryzyko finansowe i handlo-
we towarzyszące sprzedaży paliw na rzecz osób trzecich, czy też nie. Jednocześnie, przekazane 
Trybunałowi akta nie zawierały kompletnych informacji na temat sposobu, w jaki ten podział jest 
dokonywany w ramach umów zawartych między CEPSA, a prowadzącymi stacje paliw. Niemniej, 
Trybunał wskazał kryteria umożliwiające ocenę rzeczywistego podziału ryzyka finansowego i han-
dlowego pomiędzy prowadzącymi stacje paliw, a dostawcą paliw. Zdaniem Trybunału, należy wziąć 
pod uwagę z jednej strony ryzyko towarzyszące sprzedaży towarów, takie jak finansowanie zapasów 
paliw, a z drugiej strony ryzyko towarzyszące inwestycjom specyficznym dla rynku, a mianowicie in-
westycjom, które są niezbędne do tego, aby prowadzący stację paliw miał możliwość negocjowania 
lub zawierania umów z osobami trzecimi.

50   Wyrok TS z 14.12.2006 r. w sprawie C-217/05, Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio contre Compañía Española de 
Petróleos SA (Zb. Orz. 2006, s. I-11987). Zob. : B. Cheynel, Retour sur la nécessaire autonomie des entreprises parties à une entente à la lumière des 
contrats de distribution de carburants, Revue Lamy droit des affaires 2007 nr 12, ss. 61-62; E. Dieny, Qualification d’agent au regard du droit communautaire 
de la concurrence, La Semaine juridique - entreprise et affaires 2007 nr 1795, ss. 28-32. C. Robin, Entreprise autonome et distributeur, Revue Lamy de la 
Concurrence: droit, économie, régulation 2007 nr 11, s. 25-26; L. Idot, Nouvelles précisions sur les contrats d’agence, Europe 2007 Février Comm. nr 67 s.24, 
P. Arhel, Activité des juridictions communautaires en droit de la concurrence (octobre-décembre 2006), Petites affiches. La Loi / Le Quotidien juridique 2007 nr 
41 ss. 21-22; C. Prieto, Droit spécial du contrat. L’applicabilité de l’article 81 CE aux contrats d’agence commerciale suppose un comportement indépendant 
du distributeur, Revue des contrats 2007, ss.763-765.
51  Sprawa dotyczyła wykładni art. 10-13 rozporządzenia Komisji (EWG) nr 1984/83 z 22.06.1983 r. w sprawie zastosowania art. 85 ust. 3 Traktatu do kategorii 
umów wyłącznego zakupu (Dz.Urz. 1983 L 173/5 wraz ze sprostowaniem Dz. Urz. L 79/38). 
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W pierwszym rzędzie, Trybunał odniósł się do ryzyka towarzyszącego sprzedaży towarów. 
Zdaniem Trybunału „prawdopodobnie prowadzący stację paliw ponosi to ryzyko, gdy staje się właś-
cicielem towarów od momentu otrzymania ich od dostawcy”. Moment ten poprzedza sprzedaż osobie 
trzeciej. Za część ryzyka towarzyszącego sprzedaży towarów, Trybunał również uznał koszty (bez-
pośrednie lub pośrednie) związane z dystrybucją towarów, w szczególności koszty transportu, jak 
i koszty utrzymania magazynów. 

Następną kwestią poruszoną przez Trybunał jest odpowiedzialność za ewentualne szkody po-
wstałe w towarach, takie jak utrata czy pogorszenie jakości, oraz odpowiedzialność za szkodę spo-
wodowaną przez wady towarów sprzedanych osobom trzecim. Przeniesienie na prowadzącego stację 
paliw odpowiedzialności związanej z tymi szkodami wskazuje zdaniem Trybunału, na przeniesienie na 
niego ryzyka niezależnie od tego, czy przestrzegał obowiązku przechowywania tych towarów w wa-
runkach pozwalających na uniknięcie jakiejkolwiek utraty czy pogorszenia ich jakości, czy też nie. 

Trybunał zbadał też, czy zapłata na rzecz dostawcy kwoty odpowiadającej cenie sprzedaży paliwa 
zależy od ilości paliwa rzeczywiście sprzedanej w tym terminie. A następnie czy paliwo dostarczone 
przez dostawcę zostało zbyte w terminie dziewięciu dni (zgodnie z umową między stronami, termin 
zapłaty przez prowadzącego stację liczony od momentu dostawy). W razie odpowiedzi pozytywnej 
należałoby wyciągnąć wniosek, że ryzyko handlowe ponosi dostawca.

Również, fakt dokonania przez prowadzącego stację inwestycji specyficznych dla rynku, takich 
jak inwestycje w lokal, zbiornik na paliwo, akcje promocyjne, wskazuje na przeniesienie ryzyka. 

W konsekwencji, zdaniem Trybunału, „z powyższego wynika, że w celu ustalenia, czy art. 85 
Traktatu [obecnie art. 101 TFUE] znajduje zastosowanie, należy dokonać analizy podziału ryzyka 
finansowego i handlowego pomiędzy prowadzącego stację paliw a dostawcę paliw, w zależności od 
kryteriów, takich jak własność towarów, udział w kosztach ich dystrybucji, ich utrzymanie, odpowie-
dzialność z tytułu ewentualnych szkód w towarach lub szkód spowodowanych przez te towary osobom 
trzecim oraz realizacja inwestycji specyficznych dla sprzedaży tych towarów”. Trybunał stwierdził też 
jednoznacznie, że „okoliczność, iż pośrednik ponosi jedynie niewielką część ryzyka nie może prowa-
dzić do zastosowania art. 85 Traktatu”. Dokonał rozróżnienia między zobowiązaniami nałożonymi na 
pośrednika w ramach sprzedaży towarów osobom trzecim na rachunek zleceniodawcy, które nie są 
objęte zakresem tego przepisu. Zdaniem Trybunału, sama umowa agencyjna może zawierać posta-
nowienia dotyczące stosunków między agentem a zleceniodawcą, do których art. 101 TFUE będzie 
miał zastosowanie (np. klauzule wyłączności i klauzule zakazu konkurencji). Zgodnie z wyrokiem 
zatem „należy uznać, że w ramach takich stosunków agenci są w zasadzie niezależnymi podmiotami 
gospodarczymi oraz że omawiane klauzule mogą naruszyć reguły konkurencji w zakresie, w jakim 
powodują zamknięcie omawianego rynku”.

Również na tle sporu, jaki powstał pomiędzy CEPSA Estaciones de Servicio SA („CEPSA”), a LV 
Tobar e Hijos, SL („Tobar”)52, Trybunał ocenił ryzyka wynikające z zawartej przez tych dwóch przed-
siębiorców umowy wyłącznego zakupu. Rozpatrując pytania sądu hiszpańskiego, Trybunał odwołał 

52  Wyrok TS z 11.09.2008 w sprawie C-279/06, CEPSA Estaciones de Servicio SA contre LV Tobar e Hijos SL (Zb. Orz. 2008, s. I-6681). Zob.: F. Chaltiel,  
C. J. Berr, S. Francq, C. Prieto, Chronique de jurisprudence du Tribunal et de la Cour de Justice des Communautés Européennes. Concurrence, Journal 
du droit international 2009 ss. 696-699; E. Dieny, Consolidation de l’analyse et du traitement des relations entre commettant et agent au regard du droit des 
ententes, La Semaine Juridique-entreprise et affaires 2008 nr 2470 ss. 25-27; L. Idot, Contrat d’approvisionnement exclusif et clause de prix imposés, Europe 
2008 Novembre Comm. nr 382 ss.40-41; L. Idot, Droit spécial du contrat. Retour sur les clauses de prix imposés dans les contrats d’approvisionnement 
exclusif, Revue des contrats 2009 ss.116-119; J. Philippe, M. Trabucchi, Jurisprudence de la Cour de Justice des Communautés Européennes., Gazette du 
Palais 2009 nr 315-318. 
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się do sprawy CEES. Trybunał stwierdził, że decydującym kryterium oceny, czy prowadzący stację 
paliw jest niezależnym podmiotem gospodarczym jest umowa zawarta ze zleceniodawcą i ryzyka 
w niej ujęte. 

Odnośnie do ryzyka towarzyszącego sprzedaży towarów, Trybunał stwierdził, że „można przy-
puszczać, że ponosi je prowadzący stację paliw”. Jako moment przejścia ryzyka wskazał przejście 
własności, to jest moment otrzymania towarów od dostawcy. Jako inne przesłanki wskazujące na 
przejście ryzyka na prowadzącego stację, Trybunał wskazał: koszty (ponoszone pośrednio i bezpo-
średnio) związane z dystrybucją tych towarów, w szczególności koszty transportu; koszty utrzymania 
magazynów; odpowiedzialność za ewentualne szkody powstałe w towarach, szkody wyrządzone 
przez towary sprzedane osobom trzecim. Dodatkowo wskazał ryzyko finansowe związane z towa-
rami. Zdaniem Trybunału, takie ryzyko pojawia się, kiedy odbiorca musi zapłacić dostawcy kwotę 
odpowiadającą ilości dostarczonych paliw, a nie ilości paliw rzeczywiście sprzedanych.

Jeżeli chodzi o ryzyko towarzyszące inwestycjom specyficznym dla rynku, zdaniem Trybunału 
fakt, że odbiorca dokonuje inwestycji w lokal lub w wyposażenie (takie jak zbiornik na paliwo) czy też 
inwestycji w akcje promocyjne wskazuje, iż ryzyko to zostaje przeniesione na prowadzącego stację 
paliw. Trybunał podkreślił, że okoliczność, iż podmiot prowadzący stację paliw ponosi jedynie nie-
wielką część ryzyka, nie pociąga za sobą możliwości zastosowania art. 101 TFUE. 

Trybunał również rozróżnił istnienie dwóch płaszczyzn zobowiązań. Pierwsze z nich są związa-
ne ze zobowiązaniami nałożonymi na pośrednika w ramach sprzedaży towarów osobom trzecim na 
rachunek zleceniodawcy, w tym ustalanie detalicznych cen sprzedaży. Drugie dotyczą stosunków 
istniejących między agentem a zleceniodawcą, jako niezależnymi podmiotami gospodarczymi. W tym 
drugim przypadku reguły konkurencji mogą zostać naruszone w zakresie, w jakim zobowiązania te 
(np. wyłączność i zakaz konkurencji) powodują zamknięcie danego rynku. 

Jednocześnie Trybunał podkreślił, że jeżeli z analizy ryzyka wynika, iż w danym przypadku między 
przedsiębiorstwami istnieje porozumienie w rozumieniu art.101 TFUE mające za przedmiot sprzedaż 
towarów osobom trzecim, ustalanie ich cen detalicznych stanowi ograniczenie konkurencji wyraźnie 
przewidziane w ust. 1 lit. a) tego artykułu. Taka sytuacja ma miejsce zwłaszcza „jeśli wszystkie inne 
przesłanki jego zastosowania zostały spełnione, czyli jeśli celem lub skutkiem takiego porozumienia 
byłoby ograniczenie w istotny sposób konkurencji na rynku wewnętrznym bądź mogłoby ono wpłynąć 
na wymianę handlową między państwami członkowskimi”.

W związku z powyższym Trybunał orzekł, że umowa o wyłączną dostawę produktów ropopo-
chodnych może wchodzić w zakres stosowania art.101 ust. 1 TFUE. Taka sytuacja zachodzi, jeśli 
podmiot prowadzący stację paliw przyjmuje na siebie przynajmniej w znacznej części ryzyko finansowe 
i handlowe związane ze sprzedażą tych produktów osobom trzecim, a umowa ta zawiera klauzule 
mogące naruszyć konkurencję, takie jak klauzula dotycząca ustalania detalicznych cen sprzedaży. 
W przypadku gdy podmiot prowadzący stację benzynową nie przyjmuje na siebie takiego ryzyka lub 
przyjmuje tylko jego nieznaczną część, w zakres stosowania tego postanowienia mogą wchodzić je-
dynie zobowiązania nałożone na podmiot prowadzący stację paliw w ramach oferowanych przezeń 
zleceniodawcy usług pośrednika, takie jak klauzula wyłączności i zakaz konkurencji. 

W obu wyrokach dotyczących hiszpańskich stacji benzynowych brakuje zasadniczego elementu, 
jakim jest specyfika analizowanego przez Trybunał rynku właściwego. Odsprzedaż detaliczna pro-
duktów roponośnych angażuje inwestycje w działkę, zbiorniki, serwis towarzyszący sprzedaży czy 
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zapewnienie bezpieczeństwa magazynowanych substancji. Taka sieć sprzedaży zorganizowana jest 
często na zasadzie franczyzy, czy wręcz bezpośrednich inwestycji dostawcy. Pojawia się pytanie, 
czy poza kwestią własności towaru, nie ma innych czynników wskazujących na zależność prowa-
dzących te stacje od dostawcy. Trybunał podniósł też kwestię potencjalnego efektu umowy lub umów 
(np. efekt sieci) na konkurencję. 

IV. Wpływ porozumienia na konkurencję
Moim zdaniem należy zadać pytanie, czy analiza postanowień umowy agencyjnej nie powinna 

być również, poza analizą stopnia związania agenta z dającym zlecenie, przeprowadzana na etapie 
oceny ograniczenia konkurencji oraz zachowania wywołującego negatywny skutek na konkurencję. 
Jak wskazuje I. Lianos w kontekście porozumień wertykalnych, takim wyznacznikiem mogłoby być 
wystąpienie skutku negatywnego dla konkurencji w związku z istnieniem określonego zachowania 
przedsiębiorców. Jednak, decyzja Komisji w sprawie Repsol53 wskazuje, że forma porozumienia 
(i ewentualna jego klasyfikacja jako umowy agencyjnej) staje się drugoplanowa. Brany pod uwagę 
jest przede wszystkim skutek, jaki dane porozumienie, w powiązaniu z całym systemem dystrybucji, 
wywołuje lub może potencjalnie wywołać na konkurencję, w tym zamykając dostępu do rynku przez 
wykluczenie pozostałych dostawców, w tym, na osłabienie konkurencji wewnątrzmarkowej. Sprawa 
dotyczyła dystrybucji paliw przez przedsiębiorstwo Repsol Comercial de Productos Petroliferos SA do 
hiszpańskich stacji benzynowych. Decyzja została wydana w momencie obowiązywania poprzednich 
Wytycznych Komisji z 2000 r., jednakże omawiane rozstrzygnięcie prezentuje inny sposób myślenia 
niż ten, zaprezentowany w Wytycznych czy z 2000 czy z 2012 r.

System dystrybucji składał się z szeregu długoterminowych, wyłącznych umów dystrybucyjnych. 
Z decyzji wynika, że kontrahentami Repsol były rodzinne przedsiębiorstwa, które z reguły obsługiwały 
jedną stację benzynową. W decyzji wyróżniono osiem typów umów w zależności od – z jednej strony 
– reżimu własności danej stacji, z drugiej zaś – od typu relacji handlowej między Repsol a podmiotem 
eksploatującym daną stację. W swojej decyzji Komisja podsumowała, że wszystkie notyfikowane 
umowy mogą skutkować zamknięciem rynku. Jednakże, zdaniem Komisji, charakterystyka umów 
jest bez znaczenia, jeżeli wszystkie analizowane umowy są uznane za umowy agencyjne, ponieważ 
zobowiązania zaproponowane przez spółkę zapewniają, że wszystkie stacje mogą przyznawać ob-
niżki od ceny rekomendowanej przez Repsol54. 

W tym aspekcie na docenienie zasługuje również wyrok, w którym Sąd Apelacyjny w Warszawie 
w sprawie dotyczącej systemu dystrybucyjnego erytropoetyny (EPO)55 uznał, że umowa między 
Roche i jego dystrybutorem – spółką Hand-Prod nie narusza konkurencji i odrzucił decyzję Prezesa 
Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) uznającą wyznaczenie ceny stosowanej w pro-
cesie zamówień publicznych jako zakazanej ceny sztywnej. System dystrybucyjny Roche polegał 
na ograniczeniu spółce Hand-Prod prawa do określania w przetargach centralnych ceny sprzedaży 

53  Decyzja 2006/446/CE Komisji z 12.04.2006 r. dotycząca procedury zastosowania artykułu 81 Traktatu WE do systemu dystrybucji paliw przez spółkę Repsol 
Comercial de Productos Petroliferos SA do hiszpańskich stacji benzynowych (brak danych identyfikacyjnych?). Sprawa COMP/B-1/38.348 — Repsol CPP) 
(notyfikowana jako C(2006) 1548), Dz. U. L 176, 30.6.2006, s. 104–104.
54   S. Chauve, REPSOL: Opening up the fuel distribution system in Spain, EC Competition Policy Newsletter 2006, nr 2, s. 25. 
55  Decyzja Prezesa UOKiK nr RWA-18/2004 z 29.06.2004 r.; wyrok SOKiK z 29.03.2006 r.; wyrok SA z 13.02.2007 r., VI ACa 819/06 (Orzecznictwo Sądów 
w Sprawach Gospodarczych 2007, nr 6, poz. 1, s. 82).



www.ikar.wz.uw.edu.pl            internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 2012, nr 4(1)

Małgorzata Kozak            Umowa agencyjna w świetle artykułu 101 TFUE...43

leków zawierających ludzką rekombinowaną erytropoetynę i oferowaniu ich w tych przetargach po 
cenach uzgodnionych. 

Podstawą uchylenia decyzji Prezesa UOKiK był fakt, że umowa łącząca strony, w odniesieniu do 
obrotu erytropoetyną w ramach przetargów centralnych, nie miała charakteru umowy dystrybucyjnej, 
lecz była umową nienazwaną, w zakresie rozliczeń i przyznania decyzji cenowych wyłącznie dla Roche, 
jedynie zbliżoną do umowy agencyjnej. Sąd Apelacyjny orzekł, że cena odsprzedaży w rzeczywisto-
ści stanowiła cenę maksymalną a Hand-Prod otrzymał zamówienie na podstawie wartości sprzeda-
nych produktów. Ponadto Sąd Apelacyjny stwierdził - odwołując się do Wytycznych Komisji z 2000 r. 
że firma Hand-Prod nie przyjmowała żadnego ryzyka z wyjątkiem niewypłacalności organizatorów 
procedur zamówień publicznych. Ryzyko to, według Sądu Apelacyjnego, nie było wystarczające dla 
uznania umowy za porozumienie ograniczające konkurencję. Miałby o tym również świadczyć prowi-
zyjny system rozliczeń między spółkami. Prowizja zaś jest elementem istotnym umowy agencyjnej56.

Rozstrzygnięcie to zasługuje na duże uznanie, ponieważ nie tylko bierze pod uwagę realia eko-
nomiczne całego porozumienia, w tym ryzyka przyjmowane przez dystrybutora, ale także charakter 
zarzucanego ograniczenia konkurencji, które nim w rzeczywistości nie było. Wskazana w decyzji 
cena odsprzedaży okazała się w ocenie Sądu Apelacyjnego ceną maksymalną, a więc nie doszło 
do ograniczenia konkurencji poprzez zawarcie porozumienia między producentem a jego dystrybu-
torem – agentem. 

V. Podsumowanie
Przeprowadzone rozważania potwierdzają kompleksowość stosowania zakazu porozumień 

ograniczających konkurencję do umów agencyjnych. Wykazały, że ocena umów agencyjnych nie 
powinna być ograniczona do weryfikacji ryzyk czy umiejscowienia agenta w sieci dającego zlece-
nie, ale aby również uwzględniała efekt ekonomiczny porozumienia oraz innych porozumień z nim 
powiązanych. Metodologia takiej oceny musi być każdorazowo dostosowana do rynku właściwego, 
na którym działa agent na rachunek dającego zlecenie. Możliwe będzie wtedy również złapanie ty-
tułowego króliczka, a więc uchwycenie, czy rzeczywiście doszło do naruszenia konkurencji. Last ale 
nigdy not least rozważania te utwierdzają zasadność pytania, odpowiedź na które przekraczałaby 
jednak ramy niniejszego artykułu, czy interwencja regulatora w porozumienia dystrybucyjne, których 
wpływ na rynek jest nieznaczny, w tym umowy agencyjne, jest w ogóle zasadna. 

56  Por. M. Kozak [w:] A. Bolecki, S. Drozd, S. Famirska, M. Kozak, M. Kulesza, A. Madała, T. Wardyński, Prawo konkurencji w praktyce, LexisNexis, s. 114.
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Streszczenie:
Artykuł prezentuje wybrane, problematyczne kwestie pojawiające się na styku prawa konkurencji 
i prawa zamówień publicznych. To ostatnie dążąc do zapewnienia konkurencji w ramach konkretnego 
postępowania przetargowego, poprzez wspieranie udziału większej ilości wykonawców, może bowiem 
czasami ułatwiać zmowy przetargowe pomiędzy oferentami. Omawiane w artykule problemy dotyczą 
zatem prawnej oceny tworzenia konsorcjów przetargowych oraz udziału w przetargu przedsiębior-
ców należących do jednej grupy kapitałowej. Ponadto, artykuł porusza kwestię organu właściwego 
do rozstrzygania w sprawach zmów przetargowych.

Słowa kluczowe: zmowa przetargowa; konsorcjum przetargowe; porozumienie w ramach grupy 
kapitałowej.

I. Wprowadzenie
Istotą przetargów publicznych jest uzyskanie przez zamawiającego dysponującego środkami 

publicznymi towarów lub usług najlepszej jakości po możliwie najniższej cenie. Skuteczność prze-
targów publicznych i możliwość wypełnienia przez nie wyżej wskazanych zadań jest uzależniona od 
istnienia konkurencji w dwóch wymiarach. Pierwszy z tych wymiarów jest od dawna uwzględniany 
przez regulacje dotyczące zamówień publicznych, które starają się wspierać „konkurencję w ramach 
konkretnego postępowania przetargowego”, czyli wąsko pojętą konkurencję. Z tego punktu widzenia, 
konkurencja jest rozumiana jako środek pozwalający zamawiającemu uzyskać korzyści z konkurencyj-
nej presji pomiędzy (biorącymi udział w przetargu) oferentami oraz jako główny instrument wykrywania 
faworyzowania i innych korupcyjnych praktyk. Drugi z wymiarów, czyli uwzględnianie w zamówieniach 
publicznych „konkurencji na rynku” również występuje, ale nie jest wyraźnie sprecyzowany i, co do 
zasady, w opracowaniach dotyczących zamówień publicznych pomija się go1.

* Radca prawny, LL.M. (King’s College London), naczelnik wydziału przemysłu, energetyki i usług w Departamencie Ochrony Konkurencji UOKiK. Wszelkie 
opinie wyrażone w niniejszym artykule są osobistymi opiniami autorki i nie powinny być utożsamiane ze stanowiskiem UOKiK.
1  A. Sánchez Graells, Public Procurement: An overview of EU and national case law, e-Competitions, No. 40647, www.concurrences.com, s. 1.
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Tymczasem doświadczenia organów ochrony konkurencji z różnych krajów wskazują, że w postę-
powaniach przetargowych w sektorze publicznym często dochodzi do nieprawidłowości dotyczących 
właśnie tego drugiego aspektu – mniej widocznego w prawie zamówień publicznych2, tj. „konkurencji 
na rynku”. Skutkują one tym, że publiczne pieniądze nie są wydawane w najbardziej efektywny sposób, 
tj. taki który gwarantowałby zamawiającym otrzymanie najbardziej korzystnej oferty. Nieprawidłowości 
te sprowadzają się do zawierania zmów przetargowych polegających na uzgadnianiu przez przedsię-
biorców przystępujących do przetargu (ewentualnie również tych, którzy w braku porozumienia przy-
stąpiliby do przetargu) warunków składanych ofert. Dzięki temu przedsiębiorcy ci zamiast konkurować 
ze sobą podejmują nielegalną współpracę, przez co organizator przetargu dysponujący publicznymi 
pieniędzmi (czyli w konsekwencji podatnicy) ponosi szkodę a korzyści (w postaci wyższej ceny) 
uzyskują przedsiębiorcy będący w zmowie. Warto w tym miejscu podkreślić, że szkody podatników 
wynikające ze zmowy oferentów są niebagatelne3. W ramach przetargów publicznych wydawane są 
bowiem bardzo wysokie kwoty4. Natomiast prowadzone badania wykazały, że w wyniku zmowy, cena 
płacona przez zamawiającego jest wyższa nawet o 20%5. Z tego względu zmowy przetargowe – obok 
innych karteli, takich jak ustalanie przez konkurentów cen towarów lub podziału rynku – są uznawane 
za najcięższe naruszenia prawa konkurencji. Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów6 wyraźnie 
wskazuje, że ustalanie przez przedsiębiorców przystępujących do przetargu warunków składanych 
ofert stanowi zakazane (ze względu na cel/przedmiot7) porozumienie ograniczające konkurencję (art. 
6 ust. 1 pkt 7 uokik), do którego nie znajduje zastosowania wyłączenie de minimis (art. 7 ust. 2 uokik).

W przedstawionym kontekście należy wskazać, że prawo zamówień publicznych może czasa-
mi wspierać zmowy pomiędzy oferentami, zatem naruszenia „konkurencji na rynku”, które właśnie 
zwalcza prawo konkurencji. Pzp dążąc bowiem do zapewnienia „konkurencji w ramach konkretne-
go postępowania przetargowego”, czyli np. możliwości udziału jak najszerszego kręgu podmiotów 
w konkretnym postępowaniu przetargowym, ułatwia uzgodnienia pomiędzy nimi.

Mając na uwadze powyższe, celem niniejszego artykułu jest przedstawienie kilku, w opinii au-
torki, najciekawszych z punktu widzenia prawnika zajmującego się prawem konkurencji, problemów 
pojawiających się na styku prawa konkurencji i prawa zamówień publicznych. Problemy te dotyczą 
prawnej oceny tworzenia konsorcjów przetargowych oraz udziału w przetargu przedsiębiorców na-
leżących do jednej grupy kapitałowej. Ponadto, artykuł porusza kwestię organu właściwego do roz-
strzygania w sprawach zmów przetargowych.

II. Konsorcja przetargowe
Konsorcja przetargowe (joint bidding/bidding consortia) polegają na złożeniu przez dwóch lub 

więcej niezależnych przedsiębiorców jednej oferty w ramach konkretnego przetargu8. Konsorcjum 

2  Ustawa z 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.); dalej jako „Pzp”.
3  Zob. również D.E. Wojtczak, Zwalczanie zmów przetargowych w Polsce, Państwo i Prawo, nr 7/2010, s. 68.
4  Przykładowo w 2011 r. wartość rynku zamówień publicznych w Polsce szacowano na ok. 144 mld zł, co stanowi ok. 9,5% PKB, z kolei w 2010 r. wartość 
tego rynku wynosiła 167 mld zł stanowiąc ok. 11,8% PKB – za Urząd Zamówień Publicznych, Sprawozdanie o funkcjonowaniu systemu zamówień publicznych 
w 2010 i 2011 roku, dostępne na: www.uzp.gov.pl.
5  A. Copabianco, Bid-rigging: enforcement experiences and challenges. The OECD experience, ICN 2012 Annual Conference, Rio de Janeiro, 20.04.2012 r.
6  Ustawa z 16.02.2007 r. (Dz.U. Nr 50, poz. 331 ze zm.); dalej jako „uokik”.
7  Szerzej na ten temat B. Turno, Kategoria porozumień zakazanych ze względu na cel w unijnym i polskim prawie ochrony konkurencji, Kwartalnik Prawa 
Publicznego 2012, nr 2 (w druku).
8  Należy wskazać, że konsorcjum nie jest definiowane w polskim prawie. W literaturze wskazuje się, że „jest to twór powołany w drodze umowy przez 
podmioty prowadzące działalność gospodarczą, które zobowiązują się wspólnie dążyć do osiągnięcia wytyczonego celu gospodarczego. Konsorcjum nie 
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jest zatem formą współpracy, która mieści się w zakresie „porozumienia” na potrzeby stosowania 
przepisu art. 6 uokik.

Podstawowym celem dopuszczalności zawierania konsorcjów w postępowaniach dotyczących 
zamówień publicznych jest umożliwienie przedsiębiorcom, których działalność jest komplementarna, 
wzięcia udziału w przetargu. Zatem możliwość łącznego udziału poprzez zawiązanie konsorcjum ma 
zwiększać „konkurencję w ramach przetargu”, przez to, że umożliwia udział w nim większej liczbie 
podmiotów w tym m.in. małym i średnim przedsiębiorcom9.

Dopuszczalność tworzenia konsorcjów przetargowych w Polsce wynika z przepisu art. 23 ust. 1 
Pzp10, który stanowi, że wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Przepis 
ten nie przewiduje żadnych obostrzeń dla takiej współpracy. Należy jednak podkreślić, że sam fakt, 
że Pzp pozwala na tworzenie konsorcjów przetargowych nie wyłącza ich spod oceny prawa konku-
rencji. Wskazuje się bowiem, że prawo zamówień publicznych nie może ustanawiać wyjątków, czy 
wyłomów od zasad konkurencji, które mają charakter fundamentalny11. Jeśli zatem celem lub skut-
kiem utworzenia konsorcjum przetargowego jest ograniczenie konkurencji stanowi ono zakazane 
porozumienie ograniczające konkurencję12.

Ustalenie w konkretnej sprawie jaki jest charakter konsorcjum nastręcza jednak wiele trudności. 
W literaturze wskazuje się bowiem, że utworzenie konsorcjum może wywierać skutki zarówno pro- 
jak i antykonkurencyjne. Jak już wskazano, utworzenie konsorcjum może wspierać konkurencję, jeśli 
pozwala firmom, które samodzielnie nie mogą dostarczyć komplementarnych towarów, połączyć siły 
z innymi przedsiębiorcami umożliwiając wspólne dostarczenie tych towarów. Ponadto, utworzenie 
konsorcjum może skutkować tzw. efektem informacji (information effect), który jest prokonkurencyjny 
bowiem wspiera bardziej agresywną licytację ze względu na akumulację informacji (ang. information 
pooling)13. Jeśli jednak konsorcjantami są konkurenci, powoduje to zazwyczaj ograniczenie konku-
rencji, bowiem zawiązanie konsorcjum zmniejsza liczbę potencjalnych uczestników przetargu. Ten 

musi posiadać oznaczonej struktury organizacyjnej (organów), nie musi też być wyposażone w majątek własny, wyodrębniony z majątku jego uczestników”; 
cyt. z J.A. Strzępka, Konsorcjum budowlane – wybrane zagadnienia prawne, Monitor Prawniczy nr 14/2012, s. 738; podobnie wyrok Sądu Okręgowego 
w Olsztynie z 20.02.2007 r., IX CA 50/07, LEX 621228.
9  Por. A. Wójcik, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, LEX; L. Carpineti, G. Piga, M. Zanza, The Variety of Procurement Practice: 
Evidence from Public Procurement [w:] N. Dimitri et al (eds.) Handbook of Procurement, Cambridge University Press, Cambridge 2006; S. Lee, Implementing 
Reasonable Rule for Imposing Criminal Penalty on Joint Bidders in Public Bid: Critical Comment on South Korea’s Case, s. 14, dostępne na: http://lawlib.wlu.
edu/lexopus/works/960-1.pdf.
10  Przepis ten stanowi implementację art. 4 ust. 2 Dyrektywy 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 31.03.2004 r. w sprawie koordynacji procedur 
udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi (Dz.Urz.WE 2004, L 134/114) stanowiącej, że „Grupy wykonawców mogą składać 
oferty lub wysuwać swoje kandydatury”.
11   A. Sánchez Graells, Public Procurement and the EU Competition Rules, Hart Publishing, Oxford 2011, s. 278.
12   Zob. np. Comision Nacional de La Competencia, Guide on public procurement and competition, s. 42, dostępne na: http://www.internationalcompetitionnetwork.
org/working-groups/current/cartel/awareness/procurement.aspx, oraz OECD, Policy Roundtable on Competition in Bidding Markets - Note by Germany – DAF/
COMP/WD(2006)57, s. 124, dostępne na: http://www.oecd.org/dataoecd/44/1/38773965.pdf. Odmiennie jednak A. Jurkowska [w:] T. Skoczny, A. Jurkowska, 
D. Miąsik Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz, C.H. BECK, Warszawa 2009, s. 430, która twierdzi, za D. Miąsikiem, Reguła rozsądku 
w prawie antymonopolowym, Zakamycze 2004, s. 497, że „[n]aruszeniem zakazu porozumień ograniczających konkurencję nie będzie działalność konsorcjów 
(partnerstw) przetargowych, tworzonych w celu wspólnego przedłożenia ofert”. Należy jednak wskazać, iż D. Miąsik z jednej strony wydaje się wskazywać, że 
utworzenie konsorcjum w ogóle nie narusza prawa konkurencji, a następnie, że „zastosowanie art. 7 ust. 1 [obecnie art. 8 ust. 1 – dopisek autorki] u.o.k.k. do 
tego rodzaju praktyk [zmów przetargowych – dopisek autorki] powinno się ograniczać do przypadków porozumień zawieranych przez przedsiębiorstwa, które 
samodzielnie nie mogłyby uczestniczyć w postępowaniu przetargowym. Konieczność wspólnego przedłożenia oferty może wynikać z różnych powodów. Jednym 
z warunków przetargu może być posiadanie odpowiedniego kapitału lub przedłożenie odpowiedniego zabezpieczenia. Zakres prac objęty postępowaniem 
może być zbyt duży jak na możliwości wykonawcze jednego przedsiębiorstwa. Warunkiem zastosowania art. 7 ust. 1 u.o.k.k. winno być jednak przedłożenie 
jednej wspólnej oferty”. Z powyższego zatem można wnioskować, że zdaniem tego autora zawiązanie konsorcjum powoduje ograniczenie konkurencji jednak 
w pewnych sytuacjach może korzystać z wyłączenia indywidualnego spod zakazu porozumień ograniczających konkurencję.
13  Wskazuje się, że jeżeli wykonawcy mogą tworząc konsorcjum podzielić się wzajemnie posiadanymi informacjami o przedmiocie zamówienia, którego 
wartość jest wspólna (ang. common value), tj. dla wszystkich taka sama, choć o nieznanej wysokości, wtedy ich szacunki co do tej wartości będą bardziej 
dokładne, co zmniejsza efekt tzw. przekleństwa zwycięzcy (ang. winner’s curse).
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tzw. efekt zmniejszonej konkurencji (reduced competition effect) promuje mniej agresywną licytację, 
skutkując wyższą ceną dla zamawiającego, zatem ma negatywne skutki dla konkurencji14.

Rozważając prawidłowe podejście do analizy konsorcjów, warto się odwołać do Wytycznych 
Komisji Europejskiej w sprawie stosowania art. 101 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do 
horyzontalnych porozumień kooperacyjnych15, w których wskazano, że

„[p]orozumienie o komercjalizacji zazwyczaj nie stwarza problemów w zakresie konkurencji, 
jeżeli jest obiektywnie konieczne, aby umożliwić jednej stronie wejście na rynek, na który nie byłaby 
w stanie wejść samodzielnie lub wspólnie z mniejszą liczbą stron niż liczba faktycznych uczestników 
współpracy (…). Szczególnym zastosowaniem tej zasady byłyby umowy konsorcyjne, które 
umożliwiają uczestniczącym przedsiębiorstwom udział w projektach, których nie byłyby w sta-
nie podjąć indywidualnie. Ponieważ strony umów konsorcyjnych nie są zatem potencjalnymi 
konkurentami w realizacji projektu, nie dochodzi do ograniczenia konkurencji w rozumieniu 
art. 101 ust. 1 [podkreślenie autorki]”16.

Biorąc powyższe pod uwagę, należy przyjąć, że utworzenie przez konkurentów konsorcjum 
stanowi zakazane przez przepis art. 6 ust. 1 pkt 7 uokik porozumienie ograniczające konkurencję, 
gdy konsorcjum utworzono bez żadnego obiektywnego uzasadnienia, jeśli konsorcjanci mogliby zło-
żyć oferty oddzielnie, mając realną szansę wygrania. Zatem punktem wyjścia do antymonopolowej 
oceny konsorcjum jest ustalenie, czy jego uczestnicy nie mogliby samodzielnie, bez współpracy ze 
sobą, wziąć udziału w przetargu. Jeśli zostanie wykazany obiektywny brak możliwości złożenia ofert 
indywidualnie, to nie można uznać, że doszło do ograniczenia konkurencji17. Gdyby nie zawiązanie 
konsorcjum, jego uczestnicy w ogóle nie wzięliby udziału w przetargu. Innymi słowy alternatywą dla 
współpracy poprzez zawiązanie konsorcjum nie byłaby konkurencja pomiędzy konsorcjantami, lecz 
wyeliminowanie ich z kręgu podmiotów ubiegających się o zamówienie. W takiej sytuacji nie można 
więc uznać utworzenia konsorcjum za naruszające zakaz porozumień ograniczających konkuren-
cję18. Warto wskazać, że niektórzy autorzy uważają, że uzasadnienie zawiązania konsorcjum, prze-
mawiające za brakiem jego antykonkurencyjnego charakteru, może być oparte nie tylko na czynniku 
obiektywnym, lecz także subiektywnym, jeśli tylko da się go jasno zidentyfikować19.

Należy zauważyć, że pojawiają się też odmienne poglądy, a mianowicie, że nawet w braku 
obiektywnej możliwości wzięcia udziału w przetargu samodzielnie utworzenie konsorcjum przez kon-
kurentów stanowi porozumienie ograniczające konkurencję. Jednocześnie wskazuje się, że w takiej 
sytuacji konsorcjum korzystałoby jednak z tzw. indywidualnego wyłączenia spod zakazu porozumień 
ograniczających konkurencję (w oparciu o przepis art. 8 ust. 1 uokik) bowiem jego wynikiem jest zwięk-
szenie ilości uczestników przetargu20. Wydaje się jednak, że ta koncepcja nie jest właściwa skoro 

14   OECD, Public Procurement. The Role of Competition Authorities in Promoting Competition, DAF/COMP(2007)34, s. 34, dostępne na: http://www.oecd.
org/dataoecd/25/48/39891049.pdf; S. Lee, Implementing Reasonable …, op. cit., s. 5-6; V. Mares, M. Shor, On the Competitive Effects of Bidding Syndicates, 
forthcoming in the B.E. Journal of Economic Analysis & Policy [Foundations] 2012, s. 4, dostępne na: http://www.mikeshor.com/research/cvauctions/syndicates.pdf.
15   Dz.Urz.UE 2011, C 11/01, pkt 237.
16  Podobnie w par. 30 ww. Wytycznych przewidziano, że „horyzontalne porozumienia kooperacyjne między konkurentami, którzy na podstawie obiektywnych 
czynników nie byliby w stanie niezależnie zrealizować projektu lub działania będącego przedmiotem współpracy, na przykład w wyniku ograniczonych 
możliwości technicznych stron, nie powodują zazwyczaj powstania skutków ograniczających konkurencję w rozumieniu art. 101 ust. 1, chyba że strony mogłyby 
zrealizować projekt przy mniej surowych ograniczeniach”.
17   Zob. OECD, Policy Roundtable on Competition in Bidding Markets …, op. cit., s. 124.
18   Tak S. Lee, Implementing Reasonable …, op. cit., s. 10; F. Falconi, Antitrust Aspects of Joint Bidding Among Competitors, Competition Law Journal 2007, 
6(2), ss. 115-116; OFT Markets with bidding processes May 2007 raport przygotowany dla OFT przez DotEcon Ltd, par. 6.11, dostępny na: http://www.oft.
gov.uk/shared_oft/economic_research/oft923.pdf.
19   Zob. F. Falconi, Antitrust Aspects …, op. cit., s. 116.
20   A. Sánchez Graells, Public Procurement and the EU …, op. cit., s. 278.
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stanem alternatywnym byłby brak udziału tych przedsiębiorców w przetargu w ogóle, co wskazano 
w przywołanych wyżej Wytycznych Komisji Europejskiej.

Nawet jeśli konsorcjanci mieli możliwość złożenia ofert samodzielnie, czyli utworzenie konsor-
cjum narusza art. 6 uokik, to może ono jednak zostać uznane za wyłączone spod zakazu zawierania 
porozumień ograniczających konkurencję, jeśli powoduje zwiększenie efektywności uczestników kon-
sorcjum. Takie zwiększenie efektywności może być z korzyścią dla zamawiającego bowiem skutkuje 
zintensyfikowaniem konkurencji pomiędzy istniejącymi oferentami21. Okoliczność ta winna być więc 
rozpatrywana nie na etapie badania naruszenia art. 6 uokik (jak w przypadku ww. braku możliwości 
złożenia samodzielnej oferty), lecz na etapie badania spełnienia przesłanek z art. 8 ust. 1 uokik, tj. 
indywidualnego wyłączenia spod zakazu porozumień ograniczających konkurencję. W takiej jednak 
sytuacji, stosownie do art. 8 ust. 2 uokik, konsorcjanci powinni być w stanie wykazać, że warunki 
wspólnie złożonej oferty są znacznie bardziej korzystne dla zamawiającego, niż gdyby składali od-
dzielne oferty, czyli że utworzenie konsorcjum przynosi wymierne korzyści zamawiającemu22.

Stanowisko przyjmowane przez Prezesa UOKiK odnośnie do okoliczności w jakich utworzenie 
konsorcjum przetargowego zostanie uznane za naruszające przepis art. 6 ust. 1 pkt. 7 uokik poro-
zumienie ograniczające konkurencję wydaje się zbieżne z przedstawionym powyżej. Opinia organu 
w omawianym zakresie została zaprezentowana w stanowisku dla OECD, w którym po wskazaniu 
na prokonkurencyjne skutki konsorcjów, stwierdza, że nie powinny być one dozwolone, jeśli każdy 
z konsorcjantów posiada ekonomiczne, finansowe i techniczne możliwości, aby dostarczyć przedmiot 
zamówienia samodzielnie. Prezes UOKiK nie kwestionuje prawa przedsiębiorców do tworzenia kon-
sorcjów, ale uważa, że taka współpraca może wynikać tylko z braku możliwości skutecznego złożenia 
samodzielnej oferty przez konsorcjantów (np. z uwagi na bardzo duże zamówienie lub brak całości 
wymaganego sprzętu) lub znaczących korzyści dla konsumentów jakie może przynieść utworzenie 
konsorcjum (np. niższe ceny wynikające ze zwiększonej efektywności przedsięwzięcia i oszczędności 
kosztowych lub postęp techniczny). W przeciwnym razie, zdaniem organu, taka współpraca narusza 
zakaz porozumień ograniczających konkurencję, ponieważ przedsiębiorcy, którzy mogliby indywidu-
alnie rywalizować o zamówienie, wyłączają między sobą konkurencję, uzgadniając wspólną ofertę23. 
Warto również zwrócić uwagę na toczące się przed Prezesem UOKiK postępowanie antymonopolowe 
przeciwko dwóm spółkom z Białegostoku – ASTWA i Miejskiemu Przedsiębiorstwu Oczyszczania. 
Zgodnie z komunikatem prasowym dotyczącym tej sprawy, wątpliwości Prezesa UOKiK wzbudziły 
zasady na jakich wskazani przedsiębiorcy przystępują do przetargów. Zdaniem organu, przygotowa-
nie wspólnej oferty – czyli utworzenie konsorcjum – przez te spółki, będące największymi przedsię-
biorcami prowadzącymi działalność w zakresie wywozu odpadów na obszarze Białegostoku, mogło 
mieć na celu ograniczenie konkurencji i podział rynku24.

Przy prawnej analizie konsorcjów nie sposób pominąć orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej 
(dalej „KIO”), w którym rozważano w jakich warunkach utworzenie konsorcjum może zostać uznane za 
zmowę przetargową. W jednym z wyroków25 organ ten badał sprawę, w której zamawiający odrzucił 

21   Ibidem, s. 278.
22   Ibidem, ss. 278-279; zob. również F. Falconi, Antitrust Aspects … , op. cit., ss. 116-117.
23   OECD, Policy Roundtables. Collusion and Corruption in Public Procurement, DAF/COMP/GF(2010)6, s. 318, dostępne na: http://www.oecd.org/
dataoecd/35/19/46235884.pdf.
24  Komunikat prasowy UOKiK z 29.07.2009 r. Zmowa przetargowa? dostępny na: http://www.uokik.gov.pl/aktualnosci.php?news_id=589&news_page=67.
25  Wyrok KIO z 22.04.2010 r. KIO/UZP 567/10, LEX nr 598544.
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ofertę konsorcjum wskazując, że jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji26. W ocenie zama-
wiającego złożenie jednej oferty przez sześciu wykonawców, którzy samodzielnie mogliby zrealizować 
całość zamówienia, było działaniem sprzecznym z prawem, mającym na celu wyeliminowanie, ograni-
czenie lub naruszenie w inny sposób konkurencji na rynku właściwym i polegało na uzgadnianiu przez 
przedsiębiorców przystępujących do przetargu warunków składanych ofert, w szczególności zakresu 
prac i ceny, co wyczerpuje przesłankę określoną w art. 6 ust. 1 pkt 7 uokik. Rozpatrując odwołanie KIO 
wskazało, że Pzp „dopuszcza możliwość współdziałania kilku podmiotów, wykonawców i zawiązanie 
przez nich porozumienia, którego celem jest wspólna realizacja przedsięwzięcia. Zawieranie poro-
zumień, łączenie się w grupy celem realizacji określonych przedsięwzięć jest naturalnym zjawiskiem 
w obrocie gospodarczym. Pozwala ono na uzyskanie pożądanego efektu przez połączenie potencjału 
kadrowego i sprzętu, czy choćby rozłożenie ryzyka danego przedsięwzięcia pomiędzy jego członków. 
Oczywistym jest, że podmioty zawierające konsorcjum, wyłączają istnienie pomiędzy sobą konkurencji 
w zdobyciu i realizacji konkretnego zamówienia publicznego, gdyż istotą konsorcjum jest wspólne 
dążenie do realizacji tego zamówienia, a nie konkurowanie między sobą”. Zdaniem KIO, nie stanowi 
naruszenia uczciwej konkurencji okoliczność, że wykonawcy którzy są członkami konsorcjum w innych 
postępowaniach, prowadzonych przez tego samego zamawiającego biorą udział samodzielnie. Takie 
rozstrzygniecie KIO było jednak podyktowane tym, że temu organowi nie były znane szczegółowe 
warunki dotyczące zakresu przedmiotu zamówienia, terminów realizacji wskazanych przez zama-
wiającego w odpowiedzi na odwołanie wcześniejszych, innych zamówień, w których brali udział wy-
konawcy wchodzący w skład konsorcjum. Zatem – zdaniem KIO – nie było podstaw, aby przyjąć, że 
wskazane przez zamawiającego zamówienia są podobne co do wielkości i złożoności z przedmiotem, 
objętym rozpatrywanym postępowaniem i wywodzić w oparciu o to, że każdy z wykonawców posia-
da wystarczający potencjał, aby samodzielnie zrealizować w całości przedmiotowe zamówienie27.

Warto wspomnieć, że w literaturze pojawiają się głosy, że zawiązanie konsorcjum powoduje 
skutki zbliżone do koncentracji horyzontalnych. Na ocenę tych skutków wpływ ma m.in. wielkość 
konsorcjantów, ilość uczestników przetargu, czy synergia wynikająca ze złożenia wspólnej oferty. 
Twierdzi się zatem, że antymonopolowa analiza konsorcjów powinna uwzględniać te okoliczności28.

Zauważyć również trzeba, że jakkolwiek zawiązanie konsorcjum ma, co do zasady, charakter 
zbliżony do umowy spółki cywilnej29, to w niektórych przypadkach może przybrać strukturę bardziej 
zorganizowaną w postaci wspólnego przedsiębiorstwa – najczęściej niepełnofunkcyjnego (non-full-
-function joint venture)30. W takiej sytuacji może ono podlegać ocenie Prezesa UOKiK na podstawie 
przepisów dotyczących kontroli koncentracji31.

26  Warto w tym miejscu wspomnieć, o czym szerzej dalej, że zawarcie porozumienia ograniczającego konkurencję stanowi czyn sprzeczny z prawem (tj. 
przepisem art. 6 ust. 1 pkt 7 uokik) zatem, zgodnie z art. 3 ustawy z 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 
ze zm.) – dalej jako „uznk” – mieści się w definicji czynu nieuczciwej konkurencji.
27  Podobnie wyrok KIO z 5.08.2009 r. KIO/UZP 957/09 LEX nr 512941.
28   G.L. Albano, G. Spagnolo, M. Zanza, Joint bidding in procurement, s. 2, dostępne na: http://www.gianca.org/PapersHomepage/Albano%20et%20al%20-%20
Joint%20Bidding.pdf; S. Lee, Implementing Reasonable …, op. cit., s. 1. W tym miejscu warto również wskazać na pkt 21 Wytycznych Komisji Europejskiej 
w sprawie stosowania art. 101 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do horyzontalnych porozumień kooperacyjnych, gdzie wskazano, że „[a]naliza 
horyzontalnych porozumień kooperacyjnych ma pewne elementy wspólne z analizą horyzontalnych koncentracji przedsiębiorstw, istotne z punktu widzenia 
potencjalnych skutków ograniczających konkurencję, w szczególności w odniesieniu do wspólnych przedsiębiorców. Niejednokrotnie trudno jest odróżnić 
wspólnych przedsiębiorców o pełnym zakresie funkcji objętych zakresem rozporządzenia w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorstw od wspólnych 
przedsiębiorców o niepełnym zakresie funkcji, których ocenia się na podstawie art. 101. Skutki ich działań mogą być dość podobne”.
29  Zob. M. Stachowiak, Komentarz do art. 23 ustawy – Prawo zamówień publicznych, LEX; J. A. Strzępka, Konsorcjum budowlane …, op. cit., s. 738.
30   Zob. R. Whish, D. Bailey, Competition Law, seventh edition, Oxford University Press, New York 2012, ss. 837-838. 
31   F. Falconi, Antitrust Aspects …, op. cit., s. 113; OECD, Policy Roundtable on Competition in Bidding Markets …, op. cit., s. 124-125. W Polsce z taką sytuacją 
mieliśmy do czynienia przykładowo w sprawie dotyczącej utworzenia przez P4 Sp. z o.o., POLKOMTEL S.A., Polską Telefonię Cyfrową Sp. z o.o. i PTK Centertel 
Sp. z o.o. wspólnego przedsiębiorcy. Przedsiębiorca ten – Mobile-TV – został założony w celu wzięcia udziału w konkursie organizowanym przez Prezesa 
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Warto także nadmienić, że nawet przy założeniu, że zawiązanie konsorcjum nie stanowi zaka-
zanego porozumienia ograniczającego konkurencję, wątpliwości odnośnie do zgodności z regułami 
konkurencji mogą powstać w związku z samym procesem jego tworzenia lub złożenia wspólnej oferty. 
W toku rozmów mających na celu złożenie wspólnej oferty konieczna jest bowiem wymiana pomiędzy 
potencjalnymi konsorcjantami pewnych wrażliwych informacji handlowych (biznesowych) dotyczą-
cych przetargu. Z tego względu w literaturze wskazuje się, że taka współpraca może stwarzać ryzyko 
sztucznej przejrzystości co do strategii handlowej konkurentów tworzących konsorcjum w odniesieniu 
do innych, przyszłych postępowań przetargowych, w których będą ze sobą konkurować32. Zatem, 
aby uniknąć zarzutu naruszenia zakazu porozumień ograniczających konkurencję poprzez wymianę 
poufnych, wrażliwych informacji biznesowych (stanowiących normalnie tajemnicę przedsiębiorstwa), 
konsorcjanci powinni ograniczyć wymianę informacji do niezbędnego minimum, koniecznego, aby 
wspólnie ubiegać się o konkretne zamówienie. Konsorcjanci powinni więc w szczególności:

1) dbać, aby wymiana informacji nie zboczyła na inne obszary, niezwiązane ze złożeniem wspól-dbać, aby wymiana informacji nie zboczyła na inne obszary, niezwiązane ze złożeniem wspól-
nej oferty w tym konkretnym przetargu;

2) unikać wymiany innych (ponad ww. niezbędny zakres) wrażliwych informacji biznesowych 
dotyczących np. swoich klientów, strategii cenowych, czy marketingowych;

3) uważać, aby przy ustalaniu ceny proponowanej we wspólnej ofercie dotyczącej konkretnego 
przetargu nie ujawnić pozostałym konsorcjantom stosowanego przez siebie modelu wyceny;

4) prowadzić spotkania dotyczące przygotowania wspólnej oferty w przetargu według ustalo-prowadzić spotkania dotyczące przygotowania wspólnej oferty w przetargu według ustalo-
nych wcześniej reguł mających zagwarantować, że w trakcie takiego spotkania nie dojdzie do 
sprzecznej z prawem konkurencji wymiany informacji (pomóc w tym może obecność na takim 
spotkaniu zewnętrznego w stosunku do konsorcjantów doradcy prawnego czuwającego nad 
przestrzeganiem tych reguł)33.

III. Udział w przetargu przedsiębiorców 
należących do tej samej grupy kapitałowej

Przepisy Pzp nie zabraniają złożenia odrębnych ofert w przetargu przez przedsiębiorców nale-
żących do tej samej grupy kapitałowej34. Jest to konsekwencją promowania zasady jak największej 
liczby przedsiębiorców uczestniczących w przetargu. Należy jednak zauważyć, że dopuszczenie takiej 
możliwości pozwala powiązanym przedsiębiorcom (działającym w ramach jednej grupy kapitałowej) 
na manipulowanie wynikiem przetargu ze szkodą dla zamawiającego. Pomiędzy takimi przedsię-
biorcami może bowiem dochodzić do wymiany informacji dotyczących cen czy innych warunków 
udziału w przetargu. Wymiana ta natomiast skutkuje wprowadzeniem zamawiającego w błąd co do 
istniejącego stanu konkurencji oraz pozwala powiązanym przedsiębiorcom uzyskać zamówienie na 
korzystniejszych dla siebie warunkach niż w przypadku niezakłóconej konkurencji. Powiązane spółki, 
posiadając informacje o swoich ofertach i planowanych w przetargu działaniach, często manipulują 
wynikiem przetargu w ten sposób, że jeden z podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej 

UKE na rezerwację częstotliwości przeznaczonych do świadczenia audiowizualnych usług medialnych, w tym rozprowadzania programów radiofonicznych 
lub telewizyjnych na obszarze całego kraju w technologii DVB-H. Zob. decyzja Prezesa UOKiK z 5.12.2008 r. nr DKK-94/08, dostępna na: www.uokik.gov.pl.
32   F. Falconi, Antitrust Aspects…, op. cit., s.118.
33  Szerzej ibidem, s. 118.
34  Zgodnie z art. 4 pkt 14 uokik przez grupę kapitałową rozumie się wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni 
przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę.
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– oferujący niższą cenę – składa ofertę zawierającą usuwalne braki formalne. Drugi z podmiotów 
należących do tej samej grupy kapitałowej oferujący cenę wyższą, składa ofertę kompletną. Z chwilą 
otwarcia ofert i ogłoszenia cen (jeśli oferty podmiotów powiązanych są kolejno dwoma najniższymi 
ofertami), wykonawca oferujący cenę niższą nie uzupełnia brakujących dokumentów lub też odstę-
puje od zawarcia umowy umożliwiając w ten sposób uzyskanie zamówienia przez podmiot z nim 
powiązany oferujący jednak cenę wyższą35.

Mając zatem na uwadze negatywne skutki dla konkurencji jakie mogą się wiązać z uzgadnianiem 
ofert lub z wymianą informacji w odniesieniu do przetargu, przez powiązanych ze sobą (kapitałowo 
czy osobowo) przedsiębiorców, należy rozważyć, czy problemom tym może zaradzić prawo ochrony 
konkurencji, tj. czy działanie takie może zostać uznane za porozumienie ograniczające konkurencję.

Zgodnie z unijnymi i polskimi przepisami prawa konkurencji do stwierdzenia porozumienia ograni-
czającego konkurencję konieczne jest udowodnienie dokonania uzgodnień pomiędzy co najmniej dwoma 
przedsiębiorcami. Należy w tym miejscu jednak wskazać, iż zgodnie z utrwalonym orzecznictwem36 
odrębne z prawnego punktu widzenia podmioty np. dwie spółki mogą – przy spełnieniu określonych 
przesłanek – zostać uznane za „jeden organizm gospodarczy” (ang. single economic unit), co skut-
kuje brakiem możliwości stwierdzenia zawarcia przez takie podmioty porozumienia ograniczającego 
konkurencję. Tego rodzaju struktura organizacyjna może składać się z szeregu formalnie niezależ-
nych podmiotów, jeżeli wskutek swoich funkcjonalnych powiązań w praktyce rynkowej realizują one 
wspólnie tożsamy cel gospodarczy zachowując się jednolicie w taki sposób, że niemożliwe jest, by 
odgrywały względem siebie rolę konkurentów. Za przemawiające za uznaniem, że w danej sprawie 
mamy do czynienia z jednym organizmem gospodarczym uznaje się istnienie powiązań kapitałowych 
lub faktycznych, w ramach grupy kapitałowej, powodujących, że przedsiębiorstwa zależne nie mają 
rzeczywistej swobody określania swego postępowania na rynku37. Dodatkowo warto zauważyć, że 
zgodnie z utrwalonym orzecznictwem, w sytuacji, gdy spółka matka posiada 100% udziałów w spółce 
córce, istnieje domniemanie wywierania decydującego wpływu38. Z powyższego zatem wynika, że 
w przeważającej ilości przypadków przedsiębiorcy należący do tej samej grupy kapitałowej stanowią, 
na potrzeby stosowania prawa konkurencji, jeden organizm gospodarczy, zatem nie ma możliwości 
postawienia im zarzutu zawarcia porozumienia ograniczającego konkurencję. W konsekwencji uznaje 
się, że wymiana informacji np. o cenach czy warunkach składanych w przetargu ofert przez przedsię-
biorców stanowiących jeden organizm gospodarczy nie może zostać uznana za zmowę przetargową 
sprzeczną z art. 6 uokik. Warto w tym miejscu zwrócić uwagę na pewne rozbieżności w polskiej dok-
trynie odnośnie do tego, czy zakaz zawierania porozumień ograniczających konkurencję powinien 
dotyczyć uzgodnień pomiędzy podmiotami z jednej grupy kapitałowej. Z jednej bowiem strony poja-
wiają się głosy, że takich porozumień, co do zasady, nie dotyczy ww. zakaz i że art. 6 uokik powinien 
być stosowany do wewnątrzgrupowych porozumień jedynie w wyjątkowych wypadkach39. Z drugiej 

35  Zob. wyrok KIO z 5.01.2011 r. KIO 2766/10 LEX nr 776740.
36  W UE np. wyrok TSUE z 24.101996 r. w sprawie C-73/95, Viho (Zb.Orz. 1996, s. I-5457), pkt 51. W Polsce: decyzje Prezesa UOKiK z: 14.03.2007 r. nr DOK-
34/07; 8.12.2009 r. nr DOK-8/2009; 31.12.2010 r. nr DOK 11/2010 dostępne na: www.uokik.gov.pl oraz wyrok Sądu Antymonopolowego z 3.06.1998 r., sygn. akt 
XVII Ama 7/98, LEX nr 56492, wyrok Sądu Antymonopolowego z 17.01.1996 r., sygn. akt XVII Amr 54/95, Wokanda 1997/4/52, wyrok Sądu Antymonopolowego 
z 2.12.1998 r., sygn. akt XVII Ama 59/98, Wokanda 2000/3/53, wyrok Sądu Antymonopolowego z 20.05.1998 r., sygn. akt XVII Ama 4/98, Wokanda 1999/6/53.
37  Zob. G. Materna, Pojęcie przedsiębiorcy w polskim i europejskim prawie ochrony konkurencji, Wolters Kluwer, Warszawa 2009, ss. 130-133 i 154-155.
38  Wyroki TSUE z 25.10.1983 r. w sprawie 107/82, AEG (Zb.Orz. 1983, s. 3151) pkt 50; wyrok TSUE z 16.11.2000 r. w sprawie C-286/98 P, Stora, (Zb.Orz. 
2000, s. I-9925) pkt 29; wyrok TSUE z 10.09.2009 r. w sprawie C-97/08 P, Akzo, (Zb.Orz. 2009, s. I-8237), pkt 60 i nast.
39  A. Stawicki [w:] A. Stawicki, E. Stawicki (red.), Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa 2011, s. 242
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natomiast wskazuje się, powołując się m.in. na orzecznictwo Prezesa UOKiK40, że przepisy nie wy-
łączają spod art. 6 uokik działań podejmowanych przez przedsiębiorców skupionych w jednej grupie 
kapitałowej. Stosowanie tego przepisu do tego typu porozumień będzie wyłączone tylko wtedy, gdy 
przedsiębiorcy nie mieli autonomii w kreowaniu swoich zachowań rynkowych41.

Rozważając, czy można stwierdzić zmowę przetargową pomiędzy przedsiębiorcami stanowią-
cymi jeden organizm gospodarczy, należy zwrócić uwagę na odmienne, od zaprezentowanego po-
wyżej, podejście francuskiego organu ochrony konkurencji. Organ ten uważa, że jakkolwiek prawo 
konkurencji nie zabrania złożenia w przetargu oddzielnych ofert przez przedsiębiorców powiązanych 
(np. spółkę matkę i spółkę córkę), to jednak oferta spółki córki musi być niezależna od oferty spółki 
matki i musi być złożona przy uwzględnieniu własnych zasobów spółki córki (tj. m.in. osobowych, 
produkcyjnych). Ponadto, nawet pomiędzy takimi powiązanymi przedsiębiorcami nie są dopusz-
czalne wspólne ustalenia odnośnie do przetargu. Podmioty takie muszą zatem powstrzymać się od 
jakichkolwiek konsultacji, czy wymiany informacji na temat warunków rynkowych i składnych przez 
nie oddzielnych ofert42. Zatem jeśli nie będą spełnione ww. warunki, złożenie odrębnych ofert przez 
przedsiębiorców z tej samej grupy kapitałowej, stanowiących jeden organizm gospodarczy, zostanie 
uznane za sprzeczne z prawem konkurencji. Stanowisko francuskiego organu ochrony konkurencji 
przewiduje zatem wyjątek od wynikającej z koncepcji jednego organizmu gospodarczego zasady 
wyłączenia uzgodnień wewnątrzgrupowych spod zakazu porozumień ograniczających konkurencję. 
Podejście to jest podyktowane chęcią ochrony zamawiającego wydającego publiczne pieniądze przed 
kreowaniem przez takich przedsiębiorców złudzenia co do intensywności rzeczywistej konkurencji 
i ilości złożonych ofert. W literaturze wskazuje się jednak, że przyjęcie omawianego wyjątku jest 
problematyczne m.in. z uwagi na brak spójności z prawem unijnym i możliwość naruszenia wynika-
jącego z przepisu art. 3 rozporządzenia nr 1/200343 obowiązku konwergencji w zakresie porozumień 
ograniczających konkurencję44.

Wydaje się zatem, że omawiana kwestia powinna być rozwiązana na gruncie przepisów dotyczą-
cych zamówień publicznych. Istotny w tym zakresie jest istniejący w prawie zamówień publicznych 
zakaz złożenia kilku ofert przez jeden podmiot (ang. multiple bidding). Jakkolwiek zakaz ten odnosi się 
do złożenia ofert przez jednego przedsiębiorcę, to w literaturze wskazuje się, że jego konsekwencją 
lub rozszerzeniem jest zakaz złożenia odrębnych ofert przez podmioty powiązane45. Rozszerzenie 
to ma uniemożliwić obchodzenie zakazu złożenia odrębnych ofert przez jednego przedsiębiorcę oraz 
zapewnić równe traktowanie przedsiębiorcom samodzielnym oraz tym wchodzącym w skład holdingów.

Obecnie w Polsce kwestia ww. zakazu jest regulowana w art. 82 ust. 1 Pzp, który nie wprowadza 
jednak ograniczeń co do możliwości składania ofert przez powiązanych przedsiębiorców. Zagadnienie 
to było natomiast wielokrotnie przedmiotem rozstrzygnięć KIO. I tak, w jednym z wyroków organ 

40  Decyzję Prezesa UOKiK z 14.03.2007 r., nr DOK-34/07, s. 19-20, dostępna na: www.uokik.gov.pl.
41  Np. A. Jurkowska [w:] T. Skoczny, A. Jurkowska, D. Miąsik, Ustawa…, op. cit., s. 375.
42   Le Conseil de la Concurrence, Avis n° 03-A-02 du 18 mars 2003 relatif aux conditions propres à assurer le libre jeu de la concurrence entre les candidats 
lors d’une procédure de délégation de service public, par. 25-26, dostepne na: http://www.autoritedelaconcurrence.fr/pdf/avis/03a02.pdf. Wydaje się, że 
podobne stanowisko zajmuje A. Stawicki [w:] A. Stawicki, E. Stawicki (red.), Ustawa …, op. cit., s. 242, który postulując, aby art. 6 uokik był stosowany do 
wewnątrzgrupowych porozumień jedynie w wyjątkowych wypadkach, wskazuje, że takim właśnie wypadkiem mogłaby być sytuacja „w której spółki z grupy 
kapitałowej są wykorzystywane do zmanipulowania wyników przetargu (ich uczestnictwo w przetargu jest uzgodnione i ma na celu stworzyć wrażenie konkurencji)”.
43  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1/2003 z 16.12.2002 r. w sprawie wprowadzenia w życie reguł konkurencji ustanowionych w art. 81 i 82 Traktatu, (Dz.Urz.
WE 2003, L1/1).
44  Szczegółowo na temat podejścia francuskiego organu ochrony konkurencji zob. P. de Lanzac, G. Dezorby, Entents et marchés publics: La problématique 
des offres distinctes adressées par une société mere et sa filiale non autonome, Concurrences No 1-2012 Doctrines.
45   A. Sánchez Graells, Public Procurement and the EU …, op. cit., s. 281.
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ten uznał, że samo istnienie powiązań kapitałowo-osobowych nie wyklucza możliwości złożenia 
odrębnych ofert przez wykonawców powiązanych, a sam fakt takich powiązań nie świadczy o tym, 
że wykonawcy weszli w porozumienie dotyczące udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne. 
Zdaniem KIO samo złożenie ofert przez spółki działające w ramach jednej grupy kapitałowej nie 
stanowi podstawy do odrzucenia tych ofert, jeśli nie wykazano, że istniejące powiązania kapitałowo-
-osobowe doprowadziły do tzw. zmowy przetargowej46. Podobnie w innym wyroku KIO uznało, że 
nie można z góry założyć, że wykonawcy, których łączy stosunek zależności nie mogą brać udziału 
w tym samym postępowaniu przetargowym ze względu na powiązania kapitałowe, prowadzoną poli-
tykę handlową czy też działalność gospodarczą. Organ ten podkreślił, że w obecnie obowiązującym 
stanie prawnym regulowanym przez Pzp nie ma podstaw do uznania, że złożenie odrębnych ofert 
przez podmioty należące do jednej grupy kapitałowej stanowi czyn nieuczciwej konkurencji dając 
podstawę do odrzucenia ofert47.

Należy w tym miejscu wskazać, że dostrzegając zagrożenia jakie może wywoływać dopusz-
czalność złożenia odrębnych ofert w przetargu przez podmioty należące do jednej grupy kapitało-
wej, przygotowano projekt zmiany Pzp, m.in. w tym zakresie. Projekt ten uwzględnia wyrok TSUE, 
w którym uznano, że prawo unijne „sprzeciwia się ustanowieniu przepisu prawa krajowego, który (…) 
wprowadza całkowity zakaz równoczesnego i konkurencyjnego udziału w tym samym postępowa-
niu przetargowym przedsiębiorstw, między którymi istnieje stosunek dominacji lub które są ze sobą 
powiązane, bez pozostawienia im możliwości wykazania, że taki stosunek nie miał wpływu na ich 
zachowanie w ramach tego postępowania”48. Zatem, zdaniem Trybunału, jakkolwiek ustawodawca 
krajowy może wprowadzić ograniczenia co do możliwości złożenia odrębnych ofert przez przed-
siębiorców powiązanych, to nie jest dopuszczalne całkowite zakazanie takiej możliwości. Mając na 
uwadze powyższe, planowana zmiana Pzp jako jedną z przesłanek wykluczenia wykonawcy z postę-
powania o udzielenie zamówienia publicznego (projektowany przepis art. 24 ust. 2 pkt 5 Pzp) prze-
widuje sytuację, w której wykonawcy należąc do tej samej grupy kapitałowej – w rozumieniu uokik 
– złożyli odrębne oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w tym samym postępowaniu, chyba 
że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia49. Wydaje się, że odnośnie do wykazania braku zagro-
żenia wynikającego z udziału w postępowaniu przetargowym przez powiązanych przedsiębiorców 

46  Wyrok KIO z 27.10.2011 r. KIO 2242/11, LEX nr 1027257. Podobnie w wyroku KIO z 27.09.2011 r. KIO 1962/11, KIO 1963/11, LEX nr 969488, stwierdzono, 
że Pzp nie wyłącza możliwości składania ofert w tym samym postępowaniu przetargowym przez wykonawców powiązanych kapitałowo lub osobowo, 
a wskazana okoliczność nie jest wystarczająca do stwierdzenia zaistnienia czynu nieuczciwej konkurencji, jednak należy uwzględnić całokształt okoliczności 
faktycznych. W tej sprawie KIO, uwzględniając całokształt okoliczności, przede wszystkim fakt, iż ceny oferowane przez tych wykonawców za poszczególne 
rodzaje czynności pozostawały w stałej proporcji, tj. różniły się zawsze o 19%, stwierdziło stosowanie czynu nieuczciwej konkurencji w postaci zmowy 
przetargowej pomiędzy dwoma biorącymi udział w przetargu konsorcjami: Konsorcjum G. i Konsorcjum N. Co istotne w świetle analizowanych w artykule 
problemów w skład Konsorcjum G. wchodziła G. sp. z o.o., której wspólnikami i jednocześnie członkami 3-osobowego zarządu byli: Krzysztof Tadeusz N. 
i Jarosław Marek R. Z kolei w skład Konsorcjum N. wchodziła N. sp. z o.o., która została założona przez G. sp. z o.o., a następnie w której obok G. sp. z o.o. 
wspólnikami oraz jednocześnie członkami zarządu byli wspomniani już Krzysztof Tadeusz N. i Jarosław Marek R. Oferty obu spółek zostały podpisane przez 
tę samą osobę – Jarosława Marka R.
47  Wyrok KIO z 5.01.2011 r. KIO 2766/10 LEX nr 776740. Warto wskazać, że w wyroku tym KIO rozpatrywał zarzut zawarcia zmowy przetargowej pomiędzy 
spółkami z jednej grupy kapitałowej, gdy jedna z tych spółek posiadała pośrednio 100% udziałów drugiej. Z rozważań KIO można wywnioskować, iż gdyby 
odwołujący przedstawił wystarczające dowody na istnienie zmowy przetargowej pomiędzy ww. przedsiębiorcami, organ nie widziałby przeszkód, aby stwierdzić 
istnienie takiego zakazanego porozumienia. Zob. również wyrok KIO z 14.09.2010 r. KIO/UZP 1874/10 LEX nr 686902 w połączeniu z informacją o przetargu: 
Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Ogłoszenie o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty z 24.8.2010 r. sprawa EKO2/2010/DM/WII/14 http://www.
gios.gov.pl/bip/zamowienia_zalaczniki/84/ogloszenie_20100824.pdf.
48  Wyrok prejudycjalny TSUE z 19.05.2009 r. w sprawie C-538/07 Assitur Srl v. Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Milano, (Zb. 
Orz. 2009, s. I-4219).
49  Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi, przyjęty przez Radę Ministrów 
8.05.2012 r., który został skierowany do Sejmu 4.06.2012 r. Zgodnie z uzasadnieniem projektu celem projektowanego przepisu jest ustanowienie jednoznacznej 
regulacji sankcjonującej niedopuszczalne zachowania dotyczące naruszenia zasady uczciwej konkurencji przy ubieganiu się o zamówienie publiczne; dostępne 
na: http://www.uzp.gov.pl/cmsws/page/?D;2091.
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można by było skorzystać z przedstawionego wyżej dorobku organu francuskiego. Brak zagrożenia 
można by było zatem dowieść poprzez wykazanie, że złożone przez powiązanych przedsiębiorców 
oferty są niezależne, złożone przy uwzględnieniu własnych zasobów każdego z wykonawców oraz 
że wykonawcy ci powstrzymają się od jakichkolwiek konsultacji, czy wymiany informacji na temat 
warunków rynkowych i składnych ofert. Wydaje się, że jednym z wymogów w tym zakresie mogłoby 
być również wykazanie, że pomiędzy takimi wykonawcami istnieje tzw. fire-wall.

IV. Orzekanie o istnieniu zmowy przetargowej
Zgodnie z Pzp organem właściwym do rozpatrywania odwołań od czynności zamawiających 

jest KIO. W odwołaniach tych często pojawia się zarzut związany ze stosowaniem czynu nieuczciwej 
konkurencji w toku postępowania przetargowego, którego stwierdzenie winno skutkować – stosow-
nie do art. 89 ust. 1 pkt 3 Pzp – odrzuceniem przez zamawiającego oferty. Definicję czynu nieuczci-
wej konkurencji zamieszczono w art. 3 ust. 1 uznk, wskazując m.in. że jest to działanie sprzeczne 
z prawem. Działaniem sprzecznym z prawem, tj. z art. 6 ust. 1 pkt 7 uokik, jest natomiast zawarcie 
zmowy przetargowej50. Analiza orzecznictwa KIO, wskazuje, iż organ ten stosunkowo często wypo-
wiada się na temat tego, czy dane zachowanie stanowi zmowę przetargową – wyraźnie odwołując 
się do postanowień art. 6 ust. 1 pkt 7 uokik. Ma to istotne konsekwencje praktyczne, bowiem organ 
ten może odnosić się do kwestii istnienia zmowy przetargowej w tym m.in. omawianych w niniejszym 
artykule zagadnień, tj. dopuszczalności utworzenia konsorcjum, czy wzięcia udziału w przetargu 
przez przedsiębiorców należących do tej samej grupy kapitałowej, w sposób odmienny niż Prezes 
UOKiK. A zatem istnieje ryzyko (jak pokazuje praktyka nie tylko teoretyczne), że w tej samej sprawie 
mogą zapadać odmienne rozstrzygnięcia podejmowane przez dwa organy państwa. I tak przykłado-
wo, w jednym z wyroków KIO stwierdziło istnienie zmowy przetargowej pomiędzy spółkami z jednej 
grupy kapitałowej, w sytuacji gdy jedna ze spółek posiadała 100% udziałów w drugiej51. KIO przy 
tym stwierdziło, że „przepisy ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów 
(…) nie wyłączają spod stosowania ustawy działań, które podejmowane są przez przedsiębiorców 
należących do tej samej grupy kapitałowej”. Należy w tym miejscu jednak przypomnieć wskazaną 
wyżej koncepcję jednego organizmu gospodarczego. Gdyby przedmiotowa sprawa trafiła do Prezesa 
UOKiK organ ten, stosując ww. koncepcję, prawdopodobnie nie stwierdziłby zmowy przetargowej 
pomiędzy ww. przedsiębiorcami (zwłaszcza, jeśli praktyka mogłaby mieć wpływ na handel pomiędzy 
państwami członkowskimi i sprawa byłaby prowadzona równolegle w oparciu o przepisy krajowe oraz 
unijne, co wymaga wzięcia pod uwagę ww. reguły konwergencji).

 Należy w tym miejscu wskazać, iż zgodnie z art. 29 uokik, to Prezes UOKiK jest centralnym 
organem administracji rządowej właściwym w sprawach ochrony konkurencji. W jednym z wyroków52 
KIO zauważyło swój brak kompetencji do orzekania o naruszeniu uokik wskazując, iż nie wdaje się 
w analizę przesłanek istnienia niedozwolonego porozumienia w rozumieniu art. 6 ust. 1 pkt 7 uokik, 
gdyż badanie tych praktyk należy do kompetencji sądów powszechnych (i oczywiście również Prezesa 

50   Zob. A. Jurkowska, Antitrust Private Enforcement – Case of Poland, YARS 2008, vol. 1(1), s. 65; P. Podrecki, Civil Law Actions In the Context of Competition 
Restricting Practices under Polish Law, YARS 2009 vol. 2009 2(2), s. 81; wyroki KIO z: 14.09.2010 r. KIO/UZP 1874/10, LEX nr 686902; 5.01.2011 r. KIO 
2766/10, LEX nr 776740 oraz 5.08.2009 r. KIO/UZP 957/09 LEX nr 512941.
51  Wyrok KIO z 14.09.2010 r. KIO/UZP 1874/10 LEX nr 686902 w połączeniu z informacją o przetargu: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Ogłoszenie 
o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty z 24.08.2010 r. sprawa EKO2/2010/DM/WII/14 dostępne na: http://www.gios.gov.pl/bip/zamowienia_zalaczniki/84/
ogloszenie_20100824.pdf; podobnie również w omówionym wcześniej wyroku KIO z 5.01.2011 r. KIO 2766/10 LEX nr 776740.
52  Wyrok KIO z 1.12. 2011 r. KIO 2492/11; KIO 2495/11, LEX nr 1099167.
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UOKiK – uwaga autorki). Niemniej jednak w tej sprawie KIO uznało, że doszło do czynu nieuczci-
wej konkurencji, o którym mowa w art. 15 ust. 1 pkt 5 uznk, tj. utrudniania innym przedsiębiorcom 
dostępu do rynku, bowiem dwaj wykonawcy – W. S.A. i E. sp. z o.o. zawarli porozumienie co do 
wzajemnego współdziałania przy składaniu ofert w celu uzyskania zamówienia przez jednego z nich 
i wyeliminowania pozostałych dostawców ubiegających się o zamówienie. Należy jednocześnie wy-
jaśnić, że pomiędzy tymi wykonawcami istniały powiązania bowiem prezes zarządu i większościowy 
akcjonariusz W. S.A. – posiadający 59% akcji53 – był jednocześnie jedynym wspólnikiem E. sp. z o.o. 
Omawiając rozbieżności orzecznicze warto również wspomnieć o sprawie odnoszącej się do dwóch 
przedsiębiorców startujących w przetargach dotyczących znaków lub urządzeń bezpieczeństwa dro-
gowego. Rozpatrując odwołanie dotyczące jednego z takich przetargów, KIO nie stwierdziło zmowy 
przetargowej pomiędzy ww. przedsiębiorcami54, podczas gdy Prezes UOKiK badając działania tych 
samych przedsiębiorców stwierdził55, iż dopuścili się oni zmowy przetargowej, która obejmowała 
wiele przetargów, m.in. ten, którego dotyczyło rozstrzygniecie KIO. Co ciekawe, za jedną z wielu 
okoliczności wskazujących na istnienie zmowy Prezes UOKiK uznał składanie przez uczestników 
przetargu – konkurujących z będącymi w zmowie wykonawcami – protestów, w których zarzucano 
ww. przedsiębiorcom zawarcie zmowy56. Warto również wspomnieć, że termin w jakim KIO rozpatruje 
odwołanie wynosi – stosownie do art. 189 Pzp – 15 dni. Trudno więc oczekiwać, aby organ ten był 
w stanie, w tak krótkim czasie, ustalić istnienie zmowy przetargowej.

Mając na uwadze powyższe należałoby rozważyć, czy w celu uniknięcia ryzyka wydawania 
rozbieżnych rozstrzygnięć i wzmocnienia instytucjonalnych ram dla bardziej zorientowanego na kon-
kurencję systemu zamówień publicznych, nie byłoby zasadnym przyznanie kompetencji do kontroli 
w pewnym zakresie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego Prezesowi UOKiK. Warto 
przykładowo wskazać, iż w niektórych państwach członkowskich UE kompetencje organu ochrony 
konkurencji i organu nadzorującego system zamówień publicznych są przyznane jednemu organowi 
jakim jest organ ochrony konkurencji lub tylko same kompetencje do kontroli postępowań o udziele-
nie zamówienia publicznego są przyznane organowi ochrony konkurencji57 – takie systemy istnieją 
w Czechach58, Danii59, Niemczech60 czy Szwecji61. Należy jednak zauważyć, że połączenie kompetencji 
w ramach jednego organu lub powierzenie kontroli postępowań o udzielenie zamówienia publiczne-
go w całości organowi ochrony konkurencji nie wydaje się najbardziej optymalnym rozwiązaniem62. 
W literaturze wskazuje się, że lepszym modelem byłoby przyznanie organowi ochrony konkurencji 
uprawnienia do wydawania opinii (najlepiej wiążących) w postępowaniach odwoławczych toczących 
się przed wyspecjalizowanymi organami zajmującymi się kontrolą postępowań dotyczących zamówień 

53  http://www.gddkia.gov.pl/pl/530/powyzej-progow-unijnych,status-allp,miesiac-6,rok-2011; oraz informacje zawarte na stronie internetowej W. S.A. http://
www.wasko.pl/relacje-inwestorskie.
54  Wyrok KIO z 23.02.2010 r. KIO/UZP 1941/09 LEX nr 622514.
55  Decyzja z 6.09.2011 r. nr RKT-25/2011, dostępna na: www.uokik.gov.pl.
56  Decyzja z 6.09.2011 r. nr RKT-25/2011, s.49, dostępna na: www.uokik.gov.pl.
57  Szerzej o poszczególnych systemach na: http://www.publicprocurementnetwork.org/docs/ItalianPresidency/Comparative%20survey%20on%20PP%20
systems%20across%20PPN.pdf.
58  http://www.compet.cz/en/public-procurement/.
59  http://www.kfst.dk/en/udbudsomraadet/udbudsregler/danish-complaint-system/.
60  http://www.bundeskartellamt.de/wEnglisch/download/pdf/Merkblaetter/110325_Informationsblatt_nach_Vergaberechtsnovelle-E_clean.pdf.
61  http://www.kkv.se/t/SectionStartPage____6732.aspx.
62   Zob. A. Sánchez Graells, Public Procurement and the EU …, op. cit., ss. 388-389. Autor ten wskazuje, że nie jest to najlepsze rozwiązanie z uwagi na brak 
odpowiedniej, specjalistycznej wiedzy organu ochrony konkurencji, czy wynikające z nowych kompetencji obciążenie zasobów organu ochrony konkurencji, 
które mogłyby zostać wykorzystane w bardziej efektywny sposób przy innych zadaniach dotyczących ochrony konkurencji.
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publicznych. Inną wartą rozważenia koncepcją byłoby podzielenie kompetencji kontrolnych tak, aby 
organ ochrony konkurencji był właściwy tylko w zakresie dotyczącym naruszenia zasad konkurencji 
w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego63.

V. Podsumowanie
Prawo konkurencji i prawo zamówień publicznych są ze sobą silnie powiązane. Z jednej strony, 

jeśli prawo konkurencji nie gwarantuje niezakłóconej konkurencji, zamówienia publiczne nie będą 
w stanie funkcjonować w sposób optymalny, a wybór jakim będą dysponować zamawiający będzie 
istotnie ograniczony przez zniekształcone warunki rynkowe w jakich będą oni zmuszeni nabywać 
towary lub usługi. Natomiast z drugiej strony, jeśli reguły dotyczące zamówień publicznych nie będą 
faktycznie prokonkurencyjne, prawo to będzie generować niedoskonałości rynku (market failure), któ-
rym z kolei przeciwdziała prawo konkurencji. Z tego względu są to dziedziny prawa komplementarne, 
a ich wzajemne oddziaływanie wymaga całościowego podejścia i spójnych uregulowań64.

Należy zatem podkreślić, że prawo zamówień publicznych będzie w stanie spełnić swoje funkcje, 
czyli zapewnić uzyskanie przez zamawiającego, dysponującego ograniczonymi środkami publicznymi, 
towarów lub usług najlepszej jakości po możliwie najniższej cenie, tylko wtedy, gdy jego postano-
wienia będą prokonkurencyjne oraz nie będą powodować ograniczenia konkurencji na rynku. Z tego 
względu przy konstruowaniu przepisów dotyczących zamówień publicznych niezwykle istotne jest 
uwzględnianie reguł konkurencji.

Niniejszy artykuł zidentyfikował kilka problematycznych kwestii, które z uwagi na powszechne 
występowanie wydają się mieć doniosłe znaczenie dla praktyki. Z tego powodu ważne było rozważenie 
możliwych sposobów ich rozwiązania w taki sposób, aby przedsiębiorcy wiedzieli w jakich sytuacjach 
działanie dozwolone przez prawo zamówień publicznych może jednak zostać uznane za sprzeczne 
z prawem konkurencji. A co najważniejsze, żeby przyjęte podejście z jednej strony w możliwie pełny 
sposób zmierzało do tego, aby zamówienia publiczne mogły spełnić swoje funkcje, przy jednoczes-
nym nie ograniczaniu konkurencji.

63   Ibidem, s. 389.
64   Ibidem, ss. 11-12.
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Streszczenie:
Artykuł przedstawia problematykę settlement (porozumień ugodowych) w prawie konkurencji na pod-
stawie doświadczeń w ramach prawa unijnego a także prawodawstwa krajowego Wielkiej Brytanii, 
Francji i Niemiec. Na początku przeprowadzono analizę przebiegu procedury w oparciu o kilka 
wybranych kryteriów. Następnie przedstawiono praktykę decyzyjną organów antymonopolowych 
z uwzględnieniem wybranych orzeczeń sądowych. Wszystko po to by w kolejnym rozdziale dokonać 
analizy tej instytucji z uwzględnieniem jej podstawowego celu jakim jest osiągnięcie efektywności 
proceduralnych i stworzenie instytucji atrakcyjnej dla przedsiębiorców. Kluczowe wyzwania jakie 
pojawiają się w tym zakresie to: (i) efektywność proceduralna v. respektowanie uzasadnionych in-
teresów przedsiębiorcy, (ii) pogodzenie atrakcyjności settlement dla przedsiębiorcy z zachowaniem 
odstraszającego charakteru kar antymonopolowych (iii) ukształtowanie procedury z uwzględnieniem 
postulatów przedsiębiorców tj. pewności, transparentności i przewidywalności. W końcowej części 

1

* Stały współpracownik CARS; prawnik w kancelarii T. Studnicki, K. Płeszka, Z. Ćwiąkalski, J. Górski sp. k. ; doktorant stacjonarny na Uniwersytecie 
Warszawskim; aplikant adwokacki. 
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opracowania dokonano wstępnej oceny proponowanego kształtu settlement w polskim prawie anty-
monopolowym a także postawiono kilka wniosków natury ogólnej.

Słowa kluczowe: settlement; postępowanie ugodowe; rozmowy ugodowe; obniżka kary.

I. Wprowadzenie
Procedura settlement w postępowaniach antymonopolowych odnosi się do postępowania ugo-

dowego1 pomiędzy organem antymonopolowym a stroną postępowania, co do której zachodzi podej-
rzenie naruszenia prawa konkurencji. Istotą instytucji jest to, iż strona, która nie kwestionuje ustaleń 
organu, mających odzwierciedlone w decyzji kończącej postępowanie w zamian za pewne ustępstwa 
natury głównie proceduralnej uzyskuje obniżkę nałożonej kary, organ zaś może szybciej i sprawniej 
zakończyć postępowanie. Jeśli jednak później strona złoży odwołanie od decyzji wspomniane korzy-
ści nie będą miały zastosowania. 

W kontekście instytucji settlement bardzo często pojawia się określenie win-win, które ma podkre-
ślić jej obustronne korzyści. Dla organu jej wdrożenie oznacza przyspieszenie postępowania, związane 
niekiedy z ograniczeniem jego zakresu, a to dzięki współpracy ze stroną. W rezultacie możliwe jest 
uwolnienie zasobów czasowych i kadrowych w celu ścigania kolejnych naruszeń. Sprawność proce-
dowania może być zaletą również dla przedsiębiorcy, który szybciej uzyskuje wiążące rozstrzygnięcie 
i może uwolnić się od długiego i kosztownego postępowania, otrzymując dodatkowo obniżkę kary. 
Ponadto procedura settlement może okazać się atrakcyjna dla tych, którzy z różnych powodów nie 
mają już szans skorzystać z instytucji leniency2. 

Settlement w różnych formach zostało wprowadzone w wielu krajach świata, począwszy od 
Stanów Zjednoczonych, Kanady poprzez Brazylię, Izrael czy Australię. Instytucja ta pojawiła się również 
w krajach europejskich, a od 2008 roku funkcjonuje w ramach prawa unijnego. Przyjęte rozwiązania 
są niezwykle różnorodne, w dużej mierze w zależności od reżimu egzekwowania prawa konkuren-
cji funkcjonującego w danym kraju (czy jest to reżim karny, cywilny, administracyjny czy mieszany). 
Niniejszy artykuł koncentruje się na przedstawieniu tej problematyki w oparciu o doświadczenia 
w ramach prawa unijnego, a także wybranych krajów europejskich tzn. Niemiec, Francji oraz Wielkiej 
Brytanii3. Z uwagi na spore odrębności w modelach egzekwowania prawa konkurencji analiza ta ma 
charakter jedynie poglądowy i koncentruje się na przedstawieniu głównych założeń instytucji settlement 
oraz ratio legis konkretnych rozwiązań, pomijając kwestie wynikające ze specyfiki poszczególnych 
systemów prawnych. Celem tej analizy jest identyfikacja kluczowych elementów, przesądzających 

1  Postępowanie ugodowe (względnie rozmowy ugodowe) jako polski odpowiednik settlement pojawia się w polskiej wersji językowej Obwieszczenia Komisji 
w sprawie prowadzenia postępowań ugodowych w związku z przyjęciem decyzji na mocy art. 7 i 23 rozporządzenia Rady (WE) nr 1/2003 w sprawach 
kartelowych (Dz. Urz. C 167 z 2.7.2008); dalej jako „Obwieszczenie KE”.
2  International Competition Network, Cartel Working Group Subgroup 1 Cartel Settlements; dokument dostępny pod adresem http://www.
internationalcompetitionnetwork.org/uploads/library/doc347.pdf 
3  W celu ujednolicenia terminologii w treści całego artykułu zastosowano jednolite pojęcie settlement, które jest również stosowane w ramach prac 
Międzynarodowej Sieci Konkurencji (International Competition Network). Pojęcie to odnosi się do odpowiednika instytucji stosowanej we Francji pod nazwą 
„la non-contestation des griefs”, czyli „niekwestionowanie zarzutów”, w Wielkiej Brytanii „settlement” lub „early resolution proceedings”, ewentualnie 
„fast track procedure”, w Niemczech zaś „einvernehmliche Bußgeldbescheid”, czyli „uzgodnione orzeczenie kary grzywny” względnie „einvernehmlicher 
Verfahrensbeendigung”, czyli „zakończenie postępowania w drodze wzajemnego porozumienia” lub po prostu „Ein Settlement”. Z kolei zgodnie z Projektem 
założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów z dnia 24.09..2012 r. (dalej jako „Projekt założeń”) do polskiego systemu 
prawnego proponuje się wprowadzenie tej instytucji pod nazwą „dobrowolne poddanie się karze” .
Projekt dostępny pod adresem http://212.160.99.106/lista/1/projekt/43452/katalog/43475 s.13-16 .
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o skuteczności funkcjonowania tej instytucji, jak również uwypuklenie najważniejszych wyzwań, któ-
rym sprostanie jest konieczne aby można było mówić o jej sukcesie.

II. Kształt procedury settlement

1. Unormowania prawne

W UE procedura settlement została wprowadzona na podstawie Rozporządzenia KE nr 622/2008 
zmieniającego Rozporządzenie 733/2004 w odniesieniu do postępowań ugodowych w sprawach kar-
telowych4. Kluczową rolę w jej stosowaniu odgrywa Obwieszczenie KE, które określa zasady oraz 
kształt procedury. We Francji podstawa prawna instytucji settlement wynika z artykułu L. 464-2 ust. 
III oraz art. R. 464-4 francuskiego Kodeksu handlowego 5. Metoda jej stosowania przez Autorité de 
la concurrence (dalej jako ADLC)6 została ogłoszona w  specjalnym obwieszczeniu urzędu7 (dalej 
jako „Communiqué”). Z kolei w Niemczech brak jest oficjalnych wytycznych w tym zakresie, zaś cała 
procedura wynika z długoletniej tradycji rozstrzygania spraw w ten sposób 8. Pewną wskazówką mogą 
być raporty Bundeskartellamt (dalej jako BKA)9, które zawierają informacje na temat podstawowych 
elementów tej instytucji. W Wielkiej Brytanii również nie ma publicznie dostępnych dokumentów 
określających sposób procedowania Office of Fair Trading (dalej jako OFT)10 w zakresie settlement. 

2. Zainicjowanie procedury

Podstawowe pytanie jakie pojawia się w kontekście settlement dotyczy tego, dla jakich naruszeń 
jest ona dedykowana. W UE już sama nazwa obwieszczenia przesądza, iż instytucja ta przeznaczona 
jest wyłącznie do spraw kartelowych. W systemie brytyjskim, opartym na precedensie, trudno jedno-
znacznie przesądzić tę kwestię, jednak dotychczasowa praktyka pokazuje, iż organ stosuje ją jedynie 
do porozumień horyzontalnych. Z kolei we Francji11 i w Niemczech nie ma w tym względzie żadnych 
ograniczeń. Settlement możliwe jest zarówno w odniesieniu do karteli, jak i ograniczeń wertykalnych 
czy nadużywania pozycji dominującej. 

Kolejna kwestia dotyczy tego, na jakim etapie i przez kogo procedura settlement może być 
zainicjowana. We wszystkich analizowanych systemach prawnych dopuszcza się wniosek strony 
w tym zakresie, jednakże w żadnym z nich organ antymonopolowy nie jest nim związany. Tak jest 
m.in. w prawie unijnym gdzie po zebraniu materiału dowodowego do KE należy ocena czy sprawa 
jest odpowiednia do podjęcia rozmów ugodowych. Wówczas kieruje do stron specjalne pismo w tym 
zakresie, zakreślając im odpowiedni termin (nie krótszy niż dwa tygodnie) na wstępne ustosunko-
wanie się do tej propozycji12. Praktyka działań brytyjskiego OFT wskazuje, że rozmowy ugodowe 
inicjowane są zazwyczaj dopiero wtedy, gdy organ zbierze wystarczający materiał dowodowy aby 

4  Rozporządzenie KE (WE) nr 622/2008 z 30.06.2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 773/2004 w odniesieniu do prowadzenia postępowań ugodowych 
w sprawach kartelowych (Dz. Urz. UE 2008 L 171/ s.3-5).
5  Code de commerce, Version consolidée au 1 juin 2012 ; dokument dostępny pod adresem http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=348FB2
E3BDDBCBE8C5D728C99CBEA0DD.tpdjo16v_1?cidTexte=LEGITEXT000005634379&dateTexte=20120613 
6  Autorité de la concurrence (ADLC) – francuski urząd ochrony konkurencji.
7  Communiqué de procédure du 10 février 2012 relatif à la non-contestation des griefs; dokument dostępny pod adresem http://www.autoritedelaconcurrence.
fr/doc/communique_ncg_10fevrier2012.pdf ; dalej jako „Communiqué”. 
8  Tradycja ta sięga do czasów gdy powstawało ustawodawstwo antymonopolowe tj. do 1958 r.
9  Bundeskartellamt (BKA) – niemiecki urząd ochrony konkurencji.
10  Office of Fair Trading (OFT) – brytyjski urząd ochrony konkurencji.
11  Punkt 4 i 12 Communiqué.
12  Punkt 11 Obwieszczenia KE; dalszy przebieg procedury omówiony jest w punktach od 15 do19 Obwieszczenia KE.
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być w stanie przedstawić zarzuty (statement of objection). Podobna procedura stosowana jest we 
Francji, gdzie dyskusje w zakresie settlement prowadzone są nie wcześniej niż po zebraniu całego 
materiału dowodowego. Na złożenie stosownego wniosku strona zainteresowana ma okres maksy-
malnie dwóch miesięcy, który jej przysługuje na ustosunkowanie się do otrzymanego postanowienia 
o przedstawieniu zarzutów (notification des griefs)13. Prowadzący sprawę sprawozdawca (rapporteur 
général) podejmuje decyzję czy go zaakceptować, biorąc pod uwagę czy przyczyni się to przyspie-
szenia i uproszczenia postępowania14. Niemniej jednak ostateczną i wiążącą decyzję w zakresie 
settlement podejmuje dopiero kolegium orzecznicze (le collège d’l’Autorité) 15. 

Na korzyść takiego sposobu procedowania przemawia fakt, iż zebranie pełnego materiału dowo-
dowego czyni pozycję organu antymonopolowego silniejszą16, zaś przedsiębiorcy pozwala wstępnie 
ocenić zasadność późniejszego kwestionowania decyzji przed sądem. A zatem w świetle całości po-
stępowania osiągana jest pożądana efektywność czasowa, pomimo dłuższego czasu przeznaczone-
go na gromadzenie pełnego materiału dowodowego17. Ponadto przedwczesne rozpoczęcie rozmów 
ugodowych mogłoby skutkować tym, iż organ w niedostateczny sposób wyjaśni stan faktyczny, zaś 
na późniejszym etapie stwierdzone naruszenie okaże się być dużo poważniejsze i w konsekwencji 
nałożone kary mogą być nieadekwatnie niskie18. Natomiast ponowne wznowienie postępowania 
może okazać się niemożliwe z uwagi na zasadę ne bis in idem19. Wreszcie, przedsiębiorca dopiero 
po zapoznaniu się z dowodami, w oparciu o które stawiane są mu zarzuty może podjąć świadomą 
decyzję odnośnie swojego udziału w settlement20.

Odmienna praktyka obserwowana jest w Niemczech, gdzie wcześniejsze zainicjowanie rozmów 
zazwyczaj zwiększa prawdopodobieństwo sukcesu w ramach postępowania ugodowego. Wynika to 
z faktu, iż BKA jest zainteresowany maksymalnym ograniczeniem zakresu postępowania. A zatem 
jeśli przedsiębiorca od początku wykazuje chęć zakończenia sprawy w drodze settlement efektyw-
ności proceduralne są największe21 . 

3. Przedmiot rozmów ugodowych

Istotne znaczenie dla decyzji przedsiębiorcy o skorzystaniu z procedury settlement ma przedmiot 
możliwej dyskusji z organem antymonopolowym w jej toku. W UE strona składając tzw. propozycję 

13   Punkt 23 i 24 Communiqué. 
14   Punkt 28 i 30 Communiqué. 
15  W tym miejscu trzeba zaznaczyć, iż we Francji procedura wdrażania prawa konkurencji w ramach organu antymonopolowego jest dwuetapowa. Dochodzenie 
w postaci gromadzenia dowodów i przedstawienia zarzutów przeprowadza osoba pełniąca funkcję sprawozdawcy/oskarżyciela (rapporteur général); natomiast 
rozstrzygnięcie należy do kolegium orzeczniczego (le collège d’l’Autorité). Jeżeli nie zaakceptuje ono złożonej propozycji sprawa ponownie wraca do sprawozdawcy.
16  Organ tym samym daje sygnał (niebędący jednak formą przymusu), iż niezależnie od powodzenia rozmów ugodowych jest w stanie zakończyć postępowanie 
i w razie konieczności obronić swoje stanowisko przed sądem. Tego rodzaju przekonanie po stronie uczestników settlement jest niezwykle istotne. Jeżeli 
bowiem nabiorą oni podejrzeń, iż organ typuje do procedury settlement sprawy, w których stwierdzony stan faktyczny lub materiał dowodowy rodzi wątpliwości 
(w doktrynie określane jako „weak cases”) wówczas nie zawahają się kwestionować decyzji przed sądem. zob. szerzej W.P.Wils, The Use of Settlements In 
Public Antitrust Enforcement Objectives and Principles [w:] C.-D. Ehlermann, M. Marquis (red.) European Competition Law Annual 2008: Antitrust Settlements 
Under EC Competition Law, Oxford and Portland Oregon 2010, s. 27-45.
17   F. Zivy, Settlements in cartel cases. Panel IV discussion, [w:] C.-D. Ehlermann, M. Marquiz (red.) European Competition Law Annual 2008: Antitrust 
Settlements Under EC Competition Law op. cit., s. 425-452.
18   W.P. Wils The Use of Settlements In Public Antitrust Enforcement…, op. cit. 
19   A. Stephan, The direct settlement of EC cartel cases, International and Comparative Law Quarterly, 58(2009), s. 627-654 doi:10.1017/S0020589309001237 .
20  Jak podkreśla się w doktrynie, udział strony w rozmowach ugodowych należy również analizować z perspektywy przestrzegania privilage against-self 
incrimination (PASI). Dokonanie przez stronę de facto samooskarżenia nie rodzi wątpliwości tylko pod warunkiem, że jest w pełni dobrowolne. Wymóg 
dobrowolności oznacza posiadanie odpowiedniej (adekwatnej) wiedzy na temat okoliczności faktycznych i prawnych a także brak przymusu. [podkr.E. 
Krajewska].Szerzej na ten temat zob. W.P. Wils, The Use of Settlements In Public Antitrust Enforcement…, op. cit. i przywołane tam orzecznictwo.
21  Istotne jest jednak, iż w systemie niemieckim funkcjonuje etap pośredni pomiędzy postępowaniem przed BKA a postępowaniem odwoławczym przed 
sądem. Jeśli zatem strona zakwestionuje wydaną decyzję BKA ma prawo do swoistej samokontroli, w ramach której może przeprowadzić postępowanie 
uzupełniające i zwiększyć zakres kary. Dopiero później sprawa trafia do sądu. J. Burrichter, Settlements in Cartel Cases: Practical Experience in Germany; 
[w:] C.-D. Ehlermann, M. Marquis (red.) European Competition Law Annual 2008; Antitrust Settlements Under EC Competition Law, op. cit., s. 471-479.
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ugodową (settlement offer) musi wskazać maksymalną wielkość kary, którą zaakceptowałaby w ra-
mach postępowania ugodowego22. Kwota ta jest omawiania w ramach rozmów ugodowych, gdzie 
strona jest informowana o okolicznościach faktycznych, ich kwalifikacji prawnej oraz skali oddziały-
wania naruszenia wraz z długością jego trwania. Strona jest również zapoznawana z dowodami, na 
których bazuje treść rozstrzygnięcia. Konieczne jest dojście do porozumienia w zakresie ewentualnych 
zarzutów a także oszacowanie zakresu przypuszczalnych kar23. Wydaje się zatem, że istnieje pewne 
pole do negocjacji w zakresie nałożonej kary, niemniej jednak KE (w przeciwieństwie do strony) nie 
jest związana propozycją ugodową24.

Procedura brytyjska nastawiona jest głównie na obniżenie ciężarów administracyjnych zwią-
zanych z prowadzeniem całościowego postępowania. Praktyka pokazuje, iż organ rzadko wchodzi 
w dyskusje dotyczące kwestii materialno-prawnych, takich jak powaga naruszenia czy definicja rynku 
właściwego. Zamiast tego wyznacza ścisły termin na zakończenie postępowania ugodowego aby nie 
dopuścić do nieproporcjonalnego jego przedłużenia, również na wypadek nie dojścia do porozumienia. 
Niemniej jednak możliwe są dyskusje odnośnie do wielkości kary, co jest szczególnie istotne wtedy 
gdy nie wszystkie strony są jednakowo zaangażowane w zarzucaną praktykę25. 

W Niemczech odwrotnie, rozmowy ugodowe prowadzone są w szerokim zakresie i mogą doty-
czyć również oceny prawnej stwierdzonego naruszenia26. Możliwe jest również prowadzenie dyskusji 
na temat stwierdzonej długości trwania naruszenia, a także tego czy zostało popełnione umyślnie 
czy nieumyślnie (co wpływa na wymiar kary)27. Nie ma jednak możliwości kwestionowania odpowie-
dzialności przypisanej stronie i w tym zakresie praktyka jest utrwalona i potwierdzona orzecznictwem 
Federalnego Trybunału Konstytucyjnego. Warto podkreślić, iż prawo niemieckie przewiduje również 
kary dla osób zarządzających, którym przypisano odpowiedzialność za naruszenie prawa antymono-
polowego, zaś BKA prowadzi jedno postępowanie w stosunku do przedsiębiorcy i osób fizycznych. 
W ramach settlement można jednak dyskutować również w tym zakresie, co jak pokazuje praktyka 
może doprowadzić do odstąpienia przez BKA od nakładania kar na osoby fizyczne lub zmniejszenia 
liczby ukaranych osób28.

Podkreśla się, iż modelowi francuskiemu obce jest pojęcie negocjacji i ustępstw w toku procedury 
settlement, co odnosi się zarówno do organu jak i strony29. Model francuski posiada również swoją 
specyfikę z uwagi na to, iż w ramach instytucji settlement strona oprócz obniżki za niekwestiono-
wanie zarzutów może uzyskać dodatkowe redukcje za zobowiązania, których celem jest usunięcie 
negatywnych skutków rynkowych stwierdzonej praktyki (szerzej na ten temat w części poświęconej 
karom). A zatem przedmiotem rozmów ugodowych ze sprawozdawcą (rapporteur général) są głównie 

22  Punkt 20 Obwieszczenia KE.
23  Punkt 16-17 Obwieszczenia KE.
24   Punkt 20-21 Obwieszczenia KE.
25   A. Nikpay, D. Waters, The Emerging Settlements Regime in the UK: The Use of “Settlements” in Competition Act Cases [w:] C.-D. Ehlermann, M. Marquis 
(red.) European Competition Law Annual 2008: Antitrust Settlements Under EC Competition Law, op. cit., s. 499-509.
26  Przykładem może być sprawa, w której zmieniono zakres naruszenia, określając praktykę jako ograniczenie wertykalne zamiast nadużycia pozycji 
dominującej, pomimo iż organ we wcześniejszym postępowaniu stwierdził, iż kluczowi gracze na rynku cieszyli się kolektywną pozycją dominującą J. Burrichter, 
Settlements in Cartel Cases…, op. cit.
27   Ibidem.
28   J. Burrichter, D.J. Zimmer, Reflections on the Implementation of a Plea Bargaining/Direct Settlement-System In EC Competition Law [w:] C.-D. Ehlermann, 
I. Atansiu (red.), European Competition Law Annual 2006: Enforcement of Prohibition of Cartels, Oxford and Portland Oregon 2009.
29  Z jednej strony nie ma zatem możliwości prowadzenia dyskusji odnośnie do oceny prawnej stwierdzonego naruszenia, ale z drugiej nie dochodzi też do 
uszczuplenia praw strony wynikających z prawa do obrony i należytego procesu (due proces). Zob. F. Zivy, Settlements in cartel cases…, op.cit.
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rodzaje zobowiązań dodatkowych proponowanych przez stronę, które mogą spowodować dalsze 
redukcje kary30. 

4. Ustępstwa stron w zakresie prawa materialnego

We wszystkich analizowanych jurysdykcjach zawarcie ugody wymaga przynajmniej opisania 
i kwalifikacji prawnej naruszenia, które jest przedmiotem postępowania. Poszczególne systemy 
prawne różnią się jednak w zakresie tego czy elementem ugody musi być przyznanie się strony do 
odpowiedzialności (przyznanie winy) czy też jedynie przyznanie faktów leżących u podstaw zarzu-
canych praktyk. 

W prawie unijnym zakres ten określony jest szeroko. Zgodnie z brzmieniem Obwieszczenia 
KE wymagane jest: „jednoznaczne i jasne przyznanie się stron do odpowiedzialności za narusze-
nie ze zwięzłym opisem jego przedmiotu, ewentualnej realizacji, głównych okoliczności faktycznych 
naruszenia, ich kwalifikacji prawnej, w tym roli jaką odegrały dane strony oraz długości ich udziału 
w naruszeniu, zgodnie z wynikami rozmów ugodowych”31. Przyznanie się do winy jest również ko-
niecznym elementem procedury w Wielkiej Brytanii, a zatem nie wystarczy tutaj przyznanie faktów. 
Podobnie w Niemczech, strona musi zaakceptować poczynione w toku rozmów ustalenia organu, 
opisując dodatkowo ich okoliczności, jak również podając bliższe informacje umożliwiające kalkulację 
kary 32. Przyznanie się dotyczy zarówno przedsiębiorcy jak i osób zarządzających, które niekiedy są 
przesłuchiwane przez organ antymonopolowy i są zobowiązane podpisać protokół przesłuchania33 .

Z kolei w prawodawstwie francuskim strona jest zobowiązana do jednoznacznego zrzeczenia 
się prawa do kwestionowania całości sformułowanych wobec niej zarzutów, a zatem stanu faktycz-
nego, kwalifikacji prawnej, jak również ich przypisania do konkretnego podmiotu34. Co bardzo istotne, 
oświadczenie to nie oznacza ani przyjęcia na siebie, ani przyznania się do odpowiedzialności, co 
zostało podkreślone w raporcie rocznym ADLC za rok 200535. Stanowisko to zostało potwierdzone 
wyrokiem sądu w sprawie Le Goff Confort SA 36.

5. Ustępstwa proceduralne stron

Kluczowym elementem settlement jest również zrzeczenie się przez przedsiębiorcę pewnych 
uprawnień proceduralnych, przysługujących mu w normalnym trybie. Podstawowym założeniem tej 
instytucji jest bowiem osiągnięcie efektywności w zakresie ekonomiki postępowania. Zakres upraw-
nień proceduralnych, z których rezygnują uczestnicy settlement jest różny w zależności od systemu 
prawnego. W prawie unijnym strony zobowiązane są do złożenia propozycji ugodowej, która zawie-
rać będzie m.in.:

30  Warto jednak podkreślić, iż strona przez cały ten okres nie zna wielkości wyjściowego poziomu kary, jaka będzie nałożona.
31   Punkt 20 a) Obwieszczenia KE.
32   Settling cartel cases: recent developments in Europe, SJ Berwin LLP; dokument dostępny pod adresem http://www.sjberwin.com/publicationdetails.aspx
?mid=1&rid=1&lid=3&cid=2299 
33   J. Burrichter, Settlements in Cartel Cases..., op. cit.
34   Punkt 15-16 Communiqué.
35   «[l]a non-contestation des griefs, faisant partie intégrante de la procédure, n’est ni un aveu, ni une reconnaissance de culpabilité» [podkr. 
E. Krajewska]. Rapport annuel pour l’année 2005, s.138, dokument dostępny pod adresem http://www.autoritedelaconcurrence.fr/doc/etude_thematique05.pdf 
36   Cour d’appel de Paris,1ère chambre- Section H, Arrêt du 29 janvier 2008, Le Goff Confort SA,n°2006/07820; dokument dostępny pod adresem http://www.
autoritedelaconcurrence.fr/doc/ca06d03_chauffagistes.pdf 
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• potwierdzenie, że zostały dostatecznie poinformowane o zarzutach, jakie zamierza przeciw-
ko nim podnieść KE, oraz że zapewniono im dostateczną możliwość przekazania swojego 
stanowiska;

• potwierdzenie, że nie zamierzają występować z wnioskiem o pełen dostęp do akt (access to 
file) lub ponowne wysłuchanie w ramach publicznego wysłuchania (oral hearing)37.

W Wielkiej Brytanii z uwagi na dużą elastyczność tego typu postępowań i brak oficjalnych wy-
tycznych ciężko jest określić jednoznaczny katalog w tym zakresie. Zaobserwować można jednak, 
iż tym co odróżnia tę procedurę od normalnego trybu jest ograniczony dostęp do akt, niewielkie 
możliwości w  zakresie pisemnych oświadczeń odnoszących się do statement of objection oraz brak 
publicznego wysłuchania38. W ramach procedury niemieckiej wymiana poglądów odbywa się jedynie 
ustnie, zaś żadne dokumenty na piśmie nie są sporządzane39. Bez wątpienia świadczy to o dużej do-
zie zaufania pomiędzy organem a stronami. Jednakże przed wydaniem końcowej decyzji strona ma 
prawo być wysłuchana i jest zapoznawana z jej projektem (który ma prawo również skomentować), co 
następuje zazwyczaj w końcowym etapie rozmów ugodowych. Pełen dostęp do akt nie przysługuje, 
jednak w trakcie rozmów strona ma możliwość wglądu w kluczowe dowody w sprawie40. Z kolei we 
Francji, tak jak już wspominano, skorzystanie z instytucji settlement nie wymaga od strony istotnych 
ustępstw proceduralnych.

6. Kary i ich obniżki w ramach settlement

Wymienione wyżej ustępstwa proceduralne strony zawierającej ugodę mają zostać wynagrodzone 
uzyskaniem obniżki kary za stwierdzone naruszenia. W prawie unijnym wynosi ona 10%41 podobnie 
jak w ustawodawstwie antymonopolowym w Niemczech. W Wielkiej Brytanii nie ma jednoznacznej 
polityki w zakresie wysokości obniżek. Praktyka OFT pokazuje jednak, że sięgają one nawet 35%. 
We Francji model przyznawania obniżek jest kilkuelementowy. Jeżeli kolegium orzecznicze zaakcep-
tuje propozycję ugodową, obniżkę w wysokości 10% za przystąpienie do settlement strona otrzymuje 
automatycznie. Ponadto jeśli zainicjuje lub poprawi program compliance (le programme de confor-
mité) wewnątrz przedsiębiorstwa może uzyskać redukcję o maksymalnie 10%, natomiast w zamian 
za podjęcie dalszych strukturalnych lub behawioralnych zobowiązań kolejne 5%. W konsekwencji 
suma możliwej redukcji wynosi 25%42. 

Równie istotnym elementem jak wysokość możliwej obniżki jest zapewnienie informacji na temat 
wysokości przewidywanej kary jeszcze w trakcie rozmów ugodowych. Z pewnością pożądane byłoby 
zapewnienie informacji pewnej i ostatecznej. Nie przewiduje tego model francuski, gdzie wysokość 
kary jest ustalana przez kolegium orzecznicze. Jeśli jednak akceptuje ono propozycję ugodową zło-
żoną przez sprawozdawcę wiążące są dla niego ustalone w niej wielkości obniżek 43. Z kolei w sy-
stemie brytyjskim ostateczna wielkość kary a nawet obniżki nie są pewne aż do momentu wydania 

37   Punkt 20 Obwieszczenia KE.
38   A. Nikpay, D. Waters, The Emerging Settlements Regime in the UK…, op. cit. 
39   J. Burrichter, Settlements in Cartel Cases..., op. cit. 
40  Poprzez „kluczowe dowody” rozumie się te, które są podstawą zarzutów stawianych danej stronie. Ibidem.
41  Punkt 32 Obwieszczenia.
42  Warto zaznaczyć, iż w przeszłości poziom poszczególnych obniżek nie był ściśle określony i wynikał głównie z praktyki decyzyjnej ADLC. Obecnie otrzymał 
on swoje formalnoprawne odzwierciedlenie w Communiqué.
43  W momencie gdy dochodzi do modyfikacji w tym zakresie sprawa ponownie wraca do sprawozdawcy, zaś strona ma możliwość ponownego przystąpienia 
do rozmów.
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decyzji44. W prawie unijnym w ramach propozycji ugodowej (settlement offer) musi być wskazana 
maksymalna wysokość kary, którą strona jest gotowa zaakceptować. Jeśli następnie KE podniesie 
tę wartość wówczas oznacza to, że rozmowy ugodowe zakończyły się niepowodzeniem i następuje 
powrót do normalnego postępowania. W Niemczech zagwarantowana jest pewność w zakresie za-
równo wysokości kary jak i obniżki, gdyż strona otrzymuje projekt decyzji przed jej wydaniem.

7. Zakres wymaganej współpracy

Kolejnym aspektem jest to czy w ramach settlement wymagana jest współpraca ze strony przed-
siębiorcy. W Niemczech organ nie wymaga dostarczenia dowodów, niemniej jednak przyznanie się 
do winy przez jednego członka niedozwolonego porozumienia może być wykorzystane jako dowód 
przeciwko innemu. Wówczas jest on zobowiązany do składania zeznań przed sądem, które odzwier-
ciedlają ustalenia wcześniej będące przedmiotem settlement45. W pozostałych systemach krajo-
wych a także prawie unijnym współpraca aktywna nie jest konieczna i obejmuje jedynie kooperację 
w zakresie zgody na uproszczoną procedury administracyjną, co jednak nie oznacza konieczności 
przedstawiania dodatkowych dowodów46. 

We wszystkich analizowanych jurysdykcjach47 możliwe jest jednak łączenie procedury leniency 
oraz settlement. To pozwala na kumulację redukcji w ramach obydwu instytucji dla strony, która najpierw 
decyduje się współpracować z organem w ramach leniency a następnie zgodzi się na jego ustalenia 
w ramach settlement. Jak pokazuje praktyka (szerzej na ten temat w następnym rozdziale) znaczna 
część postępowań zostaje zainicjowana właśnie poprzez wniosek leniency, który w konsekwencji 
sprawia, że spora część uczestników decyduje się na współpracę również w ramach settlement.

III. Praktyka decyzyjna i orzecznicza w zakresie settlement

1. Unia Europejska

Pierwsza decyzja w ramach unijnej procedury ugodowej została wydana w maju 2010 r. i doty-
czyła 10 producentów chipów pamięci lub pamięci DRAM stosowanych w komputerach i serwerach 
(DRAMs case). Postępowanie zostało wszczęte jeszcze w 2002 roku na skutek wniosku leniency 
złożonego przez jednego z uczestników. Rozmowy ugodowe rozpoczęły się na początku 2009 roku. 
Wszystkie strony wyraziły zgodę na porozumienie, wskutek czego KE wydała uproszczoną decyzję 
nakładając kary w łącznej wysokości 331 mln euro. Spośród dziesięciu uczestników postępowania 
sześciu otrzymało dodatkowe redukcje z tytułu leniency (w wymiarze od 18% do 100%). Co istotne, 
cztery pozostałe strony otrzymały kary w dolnych granicach dopuszczalnego zagrożenia, co może 
sugerować, iż dla nich skorzystanie z samego settlement również okazało się korzystne48.

W lipcu tego samego roku KE zakończyła pierwsze tzw. hybrydowe postępowanie dotyczące pro-
ducentów pasz dla zwierząt49. KE ustaliła zmowę pomiędzy sześcioma producentami, spośród których 

44   L.M. Alegi, G. Murray, Setting an appropriate policy: Reflections on OFT Work in Progress [w:] C.-D. Ehlermann, M. Marquis (red.) European Competition 
Law Annual 2008: Antitrust Settlements Under EC Competition Law, op. cit., s. 511-521.
45   J. Burrichter, Settlements in Cartel Cases…, op. cit.
46   A. Nikpay, D. Waters, The Emerging Settlements Regime in the UK…, op. cit.
47  Do niedawna z wyjątkiem Francji, która zmieniła swoją politykę w tym zakresie pod koniec ubiegłego roku. Decyzją z 8.12.2011 (11-D-17) ADLC dopuścił 
kumulację obniżek w ramach obydwu instytucji; dokument dostępny pod adresem http://www.autoritedelaconcurrence.fr/pdf/avis/11d17.pdf.
48  Decyzja KE z 19.05.2010 r. w sprawie COMP/38511 – DRAMs.
49  Decyzja KE z 20 .07.2010 r. w sprawie COMP/38866 – Animal Feed Phosphates. 
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jeden otrzymał całkowite zwolnienie od kary w ramach procedury leniency. Jeden z uczestników, tj. 
spółka Timab Industries SA, nie przystąpił do settlement, w związku z czym KE wydała uproszczoną 
decyzję w stosunku do czterech z nich oraz tradycyjną w stosunku do tego jednego, nakładając łącz-
ną karę w wysokości 175,647 mln euro. Timab Industries SA odwołał się od decyzji do sądu. W tej 
sprawie, podobnie jak w poprzedniej, trzy spośród pięciu stron korzystających z settlement otrzymały 
również redukcję w ramach leniency (w wysokości odpowiednio 100%, 50% oraz 25%), pozostałe 
natomiast otrzymały kary w dolnych granicach dopuszczalnego zagrożenia.

Trzecia decyzja w ramach procedury settlement została wydana w kwietniu 2011 r. i dotyczyła 
kartelu producentów proszku do prania oraz innych detergentów50. Istnienie kartelu zostało wykryte 
przez KE dzięki wnioskowi leniency pochodzącemu od spółki Henkel (złożonemu w 2008 roku), która 
w rezultacie uzyskała 100% zwolnienie od kary. Rozmowy ugodowe rozpoczęły się w drugiej poło-
wie 2010 r. i w ich wyniku wydana została niezwykle uproszczona decyzja (licząca jedyne 25 stron). 
Kara nałożona na strony w wysokości 315,2 mln euro odzwierciedlała 10% redukcję jak również 50% 
obniżkę dla Procter & Gamble oraz 25% dla Unilever z tytułu procedury leniency.

Czwarta najnowsza decyzja w zakresie settlements pochodzi z października 2011 r. i odnosi się 
do kartelu producentów szkła kineskopowego51. Wszystkie cztery strony zgodziły się na procedurę 
ugodową w zamian za obniżkę kary. Dwie spośród nich skorzystały dodatkowo z redukcji w ramach 
leniency (dodatkowa obniżka dla nich wynosiła odpowiednio 100% i 50%).

2. Wielka Brytania

W Wielkiej Brytanii procedura settlement po raz pierwszy została zastosowana w sprawie 
Independent Schools52. Po opublikowaniu statement of objections, w którym stwierdzono, iż 50 płat-
nych szkół w Wielkiej Brytanii w sposób bezprawny wymieniało informacje dotyczące przewidywa-
nych opłat oraz ich podwyżek, OFT wraz z podmiotem reprezentującym Independent Schools zawarli 
porozumienie, w którym wszystkie spośród szkół przyznały się do udziału w niedozwolonej praktyce, 
stanowiącej naruszenie brytyjskiej ustawy antymonopolowej. Ponadto wyraziły zgodę na zapłatę kary 
w wysokości 10,000 £ od szkoły a także dodatkowych płatności kompensacyjnych w łącznej wyso-
kości 3 mln £ na specjalny charytatywny fundusz edukacyjny przeznaczony na rzecz uczniów, którzy 
uczęszczali do szkół we wspomnianym okresie. Warto podkreślić, iż porozumienie obostrzone było 
warunkiem, iż wszystkie strony zaakceptują je na identycznych zasadach. 

W sierpniu 2007 r. OFT w drodze settlement zakończył postępowanie przeciwko British Airways 
oraz Virgin Atlantic dotyczące zmowy na dopłaty paliwowe w odniesieniu do długodystansowych lotów 
pasażerskich (Passenger Fuel Surcharges case). W oświadczeniu prasowym OFT stwierdził, że kara 
dla British Airways wynosząca 121.5 mln £ została obniżona na skutek pełnej współpracy ze strony 
spółki, która umożliwiła rozstrzygnięcie sprawy w szybki i efektywny sposób53. W istocie spółka sko-
rzystała dodatkowo na skutek kumulacji obniżek w ramach procedury leniency i settlement. Z kolei 
Virgin Atlantic w ramach leniency otrzymał pełne zwolnienie od kary. Jednocześnie OFT wszczął po-
stepowanie karne przeciwko czterem osobom zarządzającym z British Airways i zawiesił postępowanie 

50  Decyzja KE z 13.04.2011 r. w sprawie COMP/39579 – Consumer Detergents. 
51  Decyzja KE z 19.10.2011 r. w sprawie COMP/39605 – CRT Glass. 
52   OFT Decision No CA98/05/2006 Exchange of information on future fees by certain independent fee-paying schools of 20 November 2006; streszczenie 
decyzji oraz link do dokumentu dostępne pod adresem http://www.oft.gov.uk/OFTwork/competition-act-and-cartels/ca98/decisions/schools 
53   „British Airways to pay record £121.5m penalty in price fixing investigation”. Komunikat prasowy OFT z 1.08.2007 r. dostępny pod adresem http://www.
oft.gov.uk/news-and-updates/press/2007/113-07 
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administracyjne do czasu jego rozstrzygnięcia. Przebieg tego postępowania, zakończonego ostatecz-
nie uniewinnieniem przez sąd wszystkich czterech osób54 sprawił, iż spółka zdecydowała o rewizji 
swojego stanowiska w zakresie settlement. W listopadzie 2011 r. OFT ponownie wydał statement of 
objection, zaś całe postępowanie zostało zakończone decyzją z dnia 19.04.2012 r. Ostateczna kara 
dla British Airways wyniosła 58.5 mln £.55 

W grudniu 2007 r. OFT ogłosił zastosowanie settlement w postępowaniu przeciwko supermarke-
tom i producentom wyrobów mlecznych (Dairy case) 56 dotyczącym zarzucanej zmowy odnośnie do 
cen detalicznych mleka, sera i innych produktów mlecznych. Ogłoszono wówczas iż łączna suma kar 
wynosi 116 mln £ 57. Jednakże dwa i pół roku później OFT umorzył częściowo postępowanie w od-
niesieniu do niektórych jego części, które były wcześniej przedmiotem uzgodnień w ramach settle-
ment58. OFT stwierdził bowiem, iż w świetle nowego materiału dowodowego nie ma wystarczających 
podstaw do stwierdzenia naruszenia w postaci zmowy przy ustalaniu cen mleka spożywczego w 2002 
i masła w 2003 r. W rezultacie zmniejszył kary dla niektórych uczestników. Ponadto, z uwagi na fakt, 
że dla spółki Morrisons jedyny zarzut dotyczył właśnie mleka spożywczego w 2002 r. postępowanie 
w stosunku do niej zostało umorzone.

Ostateczna decyzja została wydana 10.08.2011 r. Łączna suma kar wyniosła 49.51 mln £. Każda 
z ukaranych spółek uzyskała 35% redukcję kary z tytułu settlement, dwie spośród nich uzyskały do-
datkowo obniżki z tytułu leniency (jedna w wysokości 100%, zaś druga 10%). Spółka Tesco, jedyny 
uczestnik postępowania, który nie wyraził zgody na settlement, odwołała się od decyzji. Wyrok co do 
meritum tej sprawy jeszcze nie zapadł, jednak 20.03.2012 roku CAT59 orzekł w kwestii wpadkowej, 
jednak z punktu widzenia całej instytucji niezwykle istotnej60. CAT uznał mianowicie, iż postępowanie 
przed OFT może mieć charakter nie inkwizycyjny lecz kontradyktoryjny, a zatem konieczne jest peł-
ne respektowanie zasady litigation legal privilege61. Ponadto stwierdził, że w kontekście grożących 
spółce wysokich kar finansowych postępowanie przed OFT należałoby oceniać przez pryzmat prawa 
do rzetelnego procesu wyrażanego w art. 6 EKPC.

W kwietniu 2010 r. OFT wydał decyzję stwierdzającą niedozwoloną praktykę w postaci ustalania 
cen detalicznych przeciwko dwóm producentom tytoniu oraz 10 detalistom (Tobbaco case)62. Wcześniej, 
bo w lipcu 2008 r. wydał oświadczenie, iż zawarł porozumienie z 6 stronami63. Przedmiotem ugody 
było przyznanie się do wszystkich zarzucanych naruszeń w zamian za obniżenie kary. Wszystkie 
spośród pięciu spółek, które nie zawarły porozumienia z organem (tj. Imperial Tobacco, Morrisons, 
Safeway, Co-op and Shell) odwołały się do sądu, kwestionując zarówno ustalenia faktyczne organu 

54  Po rozpoczęciu procesu karnego odkryto znaczne ilości nowego, istotnego materiału dowodowego, co sprawiło, iż zarzuty karne postawione przez OFT 
osobom zarządzającym z British Airways nie zostały podtrzymane przez sąd. W maju 2010 r. wszyscy z nich zostali uniewinnieni. 
55  Bliższe informacje dostępne pod adresem http://www.oft.gov.uk/OFTwork/competition-act-and-cartels/ca98/closure/ fuel-surcharges. 
56  Podsumowanie przebiegu postępowania dostępne pod adresem http://www.oft.gov.uk/OFTwork/competition-act-and-cartels/ca98-current/dairy-products/. 
57   OFT welcomes early resolution agreements and agrees over £116m penalties, dokument dostępny pod adresem http://www.oft.gov.uk/news-and-updates/
press/2007/170-07 
58   OFT update on Dairy investigation dokument dostępny pod adresem http://www.oft.gov.uk/news-and-updates/press/2010/45-10. 
59   Competition Appeal Tribunal – brytyjski sąd odwoławczy od decyzji OFT.
60  Wyrok dostępny pod adresem CAT http://www.catribunal.org.uk/167-7531/Judgment-Disclosure.html .
61  Zasada litigation legal privilage w odróżnieniu od legal professional privilege odnosi się do ochrony nie tyle poufnych informacji (oraz dokumentów) pomiędzy 
prawnikiem a jego klientem, ile pomiędzy prawnikiem (jak również jego klientem) a osobami trzecimi w odniesieniu do konkretnego postepowania. Istotą 
tej instytucji jest potrzeba stworzenia obszaru chronionego dla prawnika w celu odpowiedniego przygotowania i prowadzenia sprawy z uwzględnieniem jej 
kontradyktoryjnego charakteru.
62  Informacje o sprawie dostępne pod adresem http://www.oft.gov.uk/OFTwork/competition-act-and-cartels/ca98/decisions/tobacco 
63   „OFT reaches early resolution agreements in tobacco case”. Komunikat prasowy OFT z 11.07.2008 r.; dokument dostępny pod adresem http://www.oft.
gov.uk/news-and-updates/press/2008/82-08 



www.ikar.wz.uw.edu.pl            internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 2012, nr 4(1)

Elżbieta Krajewska            Settlement w świetle doświadczeń europejskich...67

jak i wysokość kary. Ponadto podniosły ograniczone efektywności proceduralne jakie mogą być 
osiągnięte w porozumieniach hybrydowych. Co istotne, odwołanie od decyzji złożyła również jedna 
ze stron porozumienia (spółka Asda)64. W dniu 12.12.2011 r. CAT wydał wyrok, w którym uznał od-
wołanie za zasadne, oraz uchylił decyzję OFT na tej podstawie, iż przedstawiona w niej teoria szkody 
(theory of harm) nie została dostateczne poparta dowodami65. Wydany wyrok66 odnosi skutek jedynie 
w stosunku do stron postępowania a zatem pojawia się tutaj pytanie o jego możliwy wpływ na decy-
zję OFT odnośnie do tych przedsiębiorców, którzy zgodzili się na settlement i nie przysługują im już 
środki zaskarżenia. 

3. Niemcy

W Niemczech tak jak już wyżej wspomniano brak jest oficjalnej procedury/wytycznych w zakre-
sie settlement, zaś za zakończone ugodą BKA uważa wszystkie decyzje, w których strona nie wnio-
sła odwołania. Bardzo często w treści decyzji nie ma nawet odniesienia do procedury ugodowej67. 
Przykładem takiej sprawy było postępowanie przeciwko niemieckim nadawcom telewizyjnym RTL 
oraz Pro7Sat.168. W decyzji wydanej 30.11.2007 r. RTL został ukarany karą 96 mln euro natomiast 
Pro7Sat karą 120 mln euro za zastosowanie systemów rabatów wyłącznych dla reklam telewizyj-
nych emitowanych w ich kanałach, które w sposób nieuczciwy dyskryminowały mniejszych nadaw-
ców telewizyjnych. Jak wynika z informacji prasowej przekazanej przez urząd obydwa podmioty na 
początku października zaakceptowały kary nałożone na nich w decyzji. Wydaje się również, iż były 
one znacząco niższe niż na to zezwalają przepisy prawa niemieckiego i zastosowano tutaj redukcję 
znacznie przekraczającą 10%. Na zastosowanie procedury i kooperację z organem wskazuje rów-
nież fakt, iż postępowanie zostało zakończone w przeciągu mniej niż pięciu miesięcy od momentu 
przeszukania biur RTL oraz Pro7Sat.169.

Inna interesująca sprawa dotyczy postępowania BKA przeciwko 35 dostawcom gazu w związku 
z podejrzeniem stosowania cen nadmiernie wygórowanych. W październiku 2008 r. BKA zamknął po-
stępowanie w stosunku do 5 regionalnych dostawców kontrolowanych przez dostawcę energii E.ON. 
Porozumienie przewidywało, iż dostawcy ci przeznaczą kwotę 55 mln euro na rzecz konsumentów 
w drodze rabatów i opóźnionych podwyżek cen. Jak wskazuje się w piśmiennictwie o ile stosowanie 
zobowiązań o charakterze behawioralnym zdarza się w tego typu postępowaniach, o tyle bezpo-
średnie zobowiązanie finansowe mające w istocie kompensacyjny charakter jest raczej nowością70. 

W 2009 r. BKA wydał decyzję dotyczącą kartelu palarni kawy, w której nałożył karę w wysokości 
160 mln euro na trzech przedsiębiorców oraz sześć osób fizycznych za zmowę cenową dotyczącą 
ostatecznych cen sprzedaży, a także ofert specjalnych na główne produkty kawowe71. Sprawa ta ma 
doniosłe znaczenie, gdyż urząd wskazał w niej przesłanki konieczne do zastosowania procedury 
ugodowej. Kryteria te odzwierciedlają te wymienione w raporcie rocznym urzędu za okres 2007/2008. 

64  Spółka Asda zakwestionowała zarówno poczynione ustalenia faktyczne jak i wysokość kary.
65  CAT (ku rozczarowaniu OFT) nie zajął stanowiska odnośnie do tego, czy w wypadku dostatecznego udowodnienia zawarcia przez strony powołanych 
w decyzji umów (i zawartych w nich ograniczeń) można by stwierdzić naruszenie prawa konkurencji.
66  Judgment of the Tribunal as of 12 Dec 2011; dokument dostępny pod adresem http://www.catribunal.org.uk/167-7403/Judgment.html 
67   Settling cartel cases: recent developments in Europe SJ Berwin LLP.
68  Streszczenie w języku angielskim dostępne pod adresem http://www.bundeskartellamt.de/wEnglisch/News/Archiv/ArchivNews2007/2007_11_30.php .
69   Settling cartel cases: recent developments in Europe SJ Berwin LLP.
70   Ibidem.
71   Fallbericht „Kaffeeröster“ Bußgeldverfahren gegen Kaffeeröster wegen Preisabsprachen (B11-18/08); dostępny pod adresem http://www.bundeskartellamt.
de/wDeutsch/download/pdf/Kartell/Kartell09/Fallberichte/B11-018-08-Fallbeschreibung.pdf 
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W raporcie rocznym BKA za lata 2009/201072 urząd wskazuje, że większość postępowań prze-
prowadzonych od 2009 roku zawierało elementy procedury ugodowej. We wspomnianym okresie 4 
porozumienia wertykalne i 10 horyzontalnych zostało zakończonych w tym trybie, jak również jedno 
postępowanie z zakresu koncentracji bez wymaganej zgody organu. Spośród 10 porozumień hory-
zontalnych połowa obejmowała porozumienia, w których wszystkie zaangażowane strony zgodziły 
się na settlement. Pozostałe miały charakter tzw. porozumień hybrydowych. Niemniej jednak nawet 
porozumienia hybrydowe są atrakcyjne dla BKA z uwagi na fakt, że wciąż zwiększają efektywność 
postępowania. Ponadto generują materiał dowodowy przeciwko stronom, które nie godzą się na set-
tlement z uwagi na wspomniany wyżej obowiązek pozostałych uczestników do złożenia zeznań na 
poparcie twierdzeń będących elementem ugody z BKA73.

4. Francja

Francja jest krajem, który podobnie jak Niemcy posiada dość bogatą praktykę decyzyjną w za-
kresie procedury settlement. Pierwsze decyzje wydano jeszcze w 2003 r., zaś do połowy 2012 r. set-
tlement zastosowano w 34 postępowaniach (rocznie od 1 do 6 decyzji)74. W 16 przypadkach decyzja 
była kwestionowana75; 7 postępowań zakończyło się oddaleniem odwołania (rejet); 4 zmianą decyzji 
w części (reformation partialle) a 1 w całości (reformation), natomiast 4 postępowania są jeszcze 
w toku (w tym jedno ze względu na pytanie prejudycjalne do TSUE)76.

Tak jak już wyżej wspomniano rozwiązanie francuskie zawiera dodatkowy element w postaci 
zobowiązań podmiotów naruszających prawo konkurencji, który może przyczynić się do zwiększe-
nia zakresu obniżki. Przykładem tego jest kara nałożona za niedozwolone porozumienie dotyczące 
zmów przetargowych w sektorze budowlanym77. Spółki, które zdecydowały się na zaangażowanie 
w procedurę ugodową przyjęły również zobowiązania dotyczące wdrożenia programów compliance. 
Dotyczyły one m.in. zobowiązania do zwolnienia każdego pracownika, jeśli w przyszłości zostanie 
udowodnione, że jest zaangażowany w antykonkurencyjną praktykę. W rezultacie przedsiębiorstwa 
otrzymały obniżkę kary w wysokości 20%. 

Spore kontrowersje wzbudziła sprawa poczty ukaranej za nadużywanie pozycji dominującej po-
przez stosowanie antykonkurencyjnych rabatów. La Poste poza niekwestionowaniem zarzutów przyjęła 
na siebie liczne zobowiązania mające na celu uniknięcie powstania podobnych praktyk w przyszłości. 
W rezultacie nałożona na nią kara została zredukowana aż o 90%78. Znaczącą obniżkę w wysoko-
ści 40 % ADLC przyznał również w sprawie dotyczącej Fédération française de football79, w której 
Federacja zobowiązała się do wprowadzenia formalnych procedur przetargowych oraz skrócenia 
czasu trwania niektórych spośród zawartych umów.

72   Bericht des Bundeskartellamtes über seine Tätigkeit in den Jahren 2009/2010 sowie über die Lage und Entwicklung auf seinem Aufgabengebiet und 
Stellungnahme der Bundesregierung; dokument dostępny pod adresem http://www.bundeskartellamt.de/wDeutsch/download/pdf/Taetigkeitsbericht/TB_2009_2010.pdf 
73   Settling cartel cases: recent developments in Europe SJ Berwin LLP.
74  Warto zaznaczyć, iż liczba ta odnosi się wyłącznie do settlement, gdyż do końca 2011 r. nie było możliwe łączenie tej instytucji z leniency.
75  Obserwowana jest tendencja rosnąca w tym zakresie, począwszy od roku 2008 kwestionowana jest średnio co druga decyzja wydana w ramach settlement.
76  Informacje w oparciu o dane ze strony internetowej ADLC http://www.autoritedelaconcurrence.fr/user/standard.php?id_rub=431. 
77  Decyzja ADLC z 3.12.2008r (08-D-29); dokument dostępny pod adresem http://www.autoritedelaconcurrence.fr/pdf/avis/08d29.pdf, streszczenie na 
podstawie Rapport annuel pour l’année 2008; Pratique decissionelle, s.287; dokument dostępny pod adresem http://www.autoritedelaconcurrence.fr/doc/
pratique_decisionnelle_ra08.pdf. 
78  Decyzja ADLC z 1.12.2004r (04-D-65) dokument dostępny pod adresem http://www.autoritedelaconcurrence.fr/pdf/avis/04d65.pdf .
79  Decyzja ADLC z 1.10.2009r (09-D-31); dokument dostępny pod adresem http://www.autoritedelaconcurrence.fr/pdf/avis/09d31.pdf. 
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Z uwagi na fakt, iż obniżka 10 % przysługuje za sam fakt niekwestionowania ustaleń organu 
w rozwiązaniu francuskim daje się zauważyć przesunięcie całej procedury w kierunku różnorakich 
zobowiązań jakie proponowane są przez przedsiębiorców, chcących skorzystać z dodatkowych 
redukcji. Niekiedy organ uznaje je za niewystarczające i domaga się dodatkowego ich rozwinięcia, 
szczególnie w zakresie programów compliance. Przykładem takich zobowiązań jest obowiązek wdro-
żenia e-learningowych programów compliance na intranecie spółki80 czy też stworzenie w zakresie 
prawa konkurencji wewnętrznej procedury whistle-blowing i powołania ombudsmana, który będzie 
raportował zarządowi stwierdzone nieprawidłowości81. W tej pierwszej decyzji ostateczna obniżka 
wyniosła 35%, natomiast w tej drugiej dla jednej ze spółek 30%, natomiast dla drugiej 25%82.

IV. Wokół ratio legis poszczególnych rozwiązań

1. Z punktu widzenia organu

1.1. Efektywność proceduralna v. sprawiedliwość proceduralna
Przedstawione powyżej rozwiązania w zakresie settlement pokazują wyraźnie, że w ramach 

różnych systemów prawnych instytucja settlement ma odmienny charakter. Różnice odnośnie do 
poszczególnych rozwiązań są z pewnością inspirujące, tym bardziej, że każde z nich posiada jakieś 
swoje uzasadnienie. W tym miejscu warto powrócić do kluczowego pytania badawczego niniejszego 
artykułu a mianowicie, jakie są główne cele instytucji settlement oraz sposoby ich skutecznej reali-
zacji? Równie istotne jest zidentyfikowanie podstawowych wyzwań jakie pojawiają się w kontekście 
jej stosowania przy uwzględnieniu różnych punktów widzenia. (tj. organu antymonopolowego oraz 
przedsiębiorcy). Temu właśnie poświęcony jest niniejszy rozdział.

Jak już sygnalizowano na wstępie z punktu widzenia organu podstawowym celem jest uzyskanie 
korzyści w zakresie ekonomiki postępowania. Ważne jest nie tylko uniknięcie kwestionowania decyzji 
i postępowania przed sądem, ale także jego przyspieszenie na etapie administracyjnym a niekiedy 
również znaczące uproszczenie. Z drugiej strony uzyskanie wspomnianych korzyści nie może stać 
w sprzeczności z przestrzeganiem w ramach postępowania prawa uczestnika do rzetelnego procesu 
(due process)83. Drugim celem, jaki chce osiągnąć organ jest takie wyważenie korzyści płynących 
z instytucji settlement aby zachować prewencyjny i represyjny charakter kar nakładanych za stwier-
dzone naruszenia. Zbyt duża redukcja mogłaby bowiem wpłynąć negatywnie na postrzeganie organu 
jako skutecznego egzekutora prawa antymonopolowego, a w konsekwencji osłabić skuteczność jego 
wdrażania. Osiągnięcie tych wszystkich celów za pomocą jednego narzędzia z pewnością nie jest 
zadaniem łatwym, tym bardziej warto przeanalizować jak poradziły sobie z tym problemem systemy 
prawne poszczególnych państw.

W ramach prawa unijnego instytucja settlement stanowi swoiste dopełnienie leniency84. O ile 
leniency ma służyć wykrywaniu karteli i gromadzeniu dowodów, to celem settlement jest sprawniej-

80  Decyzja ADLC z 23.01.2007 r. (07-D-02); dokument dostępny pod adresem
http://www.autoritedelaconcurrence.fr/pdf/avis/07d02.pdf. 
81  Decyzja ADLC z 26 .06.2007 r. (07-D-21); dokument dostępny pod adresem http://www.autoritedelaconcurrence.fr/pdf/avis/07d21.pdf. 
82  Podkreślić należy, iż wysokość obniżek podlegała ewolucji w praktyce decyzyjnej ADLC. Obecnie tak wysokie redukcje nie byłyby już możliwe z uwagi na 
przesądzenie ich maksymalnej wysokości w Communiqué.
83  Dla strony, która rezygnuje z kwestionowania decyzji pewność w zakresie przestrzegania tych zasad ma bez wątpienia znaczenie kluczowe.
84  Więcej na temat motywów wprowadzenia settlement do prawa unijnego zob. A. Stephan, The direct settlement of EC cartel cases…, op.cit. W tym miejscu 
warto również przypomnieć, że w prawie unijnym zarówno leniency, jak i settlement dedykowane są jedynie porozumieniom horyzontalnym.
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sze zakończenie postępowania w momencie gdy KE ustaliła już stan faktyczny w danej sprawie85. 
Efektywności proceduralne są osiągane poprzez ograniczony dostęp do akt86, brak wysłuchania ust-
nego oraz uproszczoną formę zarówno statement of objection jak i decyzji końcowej87. Pomimo tego 
strona uzyskuje pełną wiedzę i możliwość zajęcia stanowiska odnośnie do kluczowych elementów 
przyszłej decyzji, ponadto w każdej chwili może wezwać do udziału w sprawie urzędnika przeprowa-
dzającego wysłuchanie (hearing officer), którego obowiązkiem jest zagwarantowanie skutecznego 
prawa do obrony88. Zachowanie funkcji odstraszającej wiąże się z faktem, iż korzyści dla przedsię-
biorcy są niewielkie (redukcja kary na poziomie 10%).

W Wielkiej Brytanii procedura w zakresie settlement wiąże się z dużą elastycznością działań 
organu, która jednak oznacza niepewność dla przedsiębiorcy. Ekonomika postępowania jest osią-
gana dzięki temu, że organ nie pozwala na przeciągające się negocjacje, redukując je jedynie do 
zakresu kary, ogranicza dostęp do akt jak również odpowiedzi pisemne do statement of objections89. 
Z kolei wyrazem respektowania praw stron jest to, iż wydawana decyzja niczym się nie różni od tej 
w normalnym trybie90, a zatem organ uwzględnia potencjalną konieczność obrony swojego stano-
wiska przed sądem91. Zachowanie funkcji odstraszającej zapewnione jest w ten sposób, iż zarówno 
zastosowanie tej instytucji jak i poziom redukcji kary są do końca nieznane. Jak argumentuje organ 
ma to na celu uniknięcie ze strony przedsiębiorcy zachowań oportunistycznych. Jeśli więc pragnie 
on pewności w zakresie wyniku i redukcji kary powinien kierować się w stronę leniency i przyjść do 
organu z dowodami jako pierwszy92.

Największą efektywność proceduralną osiąga z pewnością system niemiecki gdzie procedura 
ugodowa ma niezwykle konsensualny charakter i możliwe jest zakończenie postępowania nawet 
w ciągu kilku miesięcy93. Brak jest procedury pisemnej, zaś rozmowy ugodowe mają charakter otwartej 
dyskusji między stroną a BKA na temat faktów w danej sprawie i wynikających z nich konsekwencji 
prawnych. Natomiast zachowanie funkcji odstraszającej gwarantowane jest przez fakt, że obniżka 
wynosi jedynie 10%, zaś dla osób sprawujących funkcje kierownicze i zaangażowanych w niedozwo-
loną praktykę przewidziana jest odpowiedzialność indywidualna.

W systemie francuskim ekonomika osiągana jest głównie poprzez dążenie do uniknięcia kwestio-
nowania decyzji przed sądem. Na etapie administracyjnym procedura ulega jedynie nieznacznemu 
uproszczeniu, co jak podkreśla się w piśmiennictwie ma zapewnić stronie respektowanie wszelkich 

85  A zatem uproszczenie postępowania dotyczy przede wszystkim fazy pomiędzy statement of objection a decyzją końcową. Ten etap w postępowaniach przed 
KE zajmuje przeciętnie ok.12-13 miesięcy. W konsekwencji zastosowanie settlement może pozwolić na skrócenie postępowania o ok. 1/3. Przedstawione 
szacunki na podstawie A. Stephan, The direct settlement of EC cartel cases…, op.cit. 
86  Ograniczenie dostępu do akt odbywa się bez uszczerbku dla prawa do obrony. Jak oceniają pracownicy KE, spośród setek tysięcy stron akt w sprawach 
kartelowych, dowody stanowiące podstawę stawianych zarzutów stanowią zazwyczaj około kilkuset stron i to właśnie one są udostępnianie stronom (w sposób 
zapewniający prawo do wypowiedzenia się odnośnie do wszystkich dowodów, na których oparła się KE stawiając zarzuty). Dzięki temu można uniknąć 
czasochłonnego przygotowywania tysięcy stron akt (w celu chociażby usunięcia elementów stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa poszczególnych 
podmiotów) a także ich udostępniania stronom, rozpatrywania ich wniosków w tym zakresie itp. zob. więcej K. Mehta, M.L. Tierno Centella, EU Settlement 
Procedure: Public Enforcement Policy Perspective [w:] C.-D. Ehlermann, M. Marquis (red.) European Competition Law Annual 2008: Antitrust Settlements 
Under EC Competition Law, op. cit., s. 391-421
87  Niemałą rolę dla obniżenia ciężarów administracyjnych odgrywa również rezygnacja z konieczności sporządzania tłumaczeń dokumentów na wszystkie 
języki urzędowe UE, obecna w normalnej procedurze.
88   Punkt 18 Obwieszczenia.
89   L.M. Alegi, G. Murray, Setting an appropriate policy: Reflections on OFT…, op. cit.
90  Zarówno w prawie unijnym, jak i niemieckim wydawana jest decyzja uproszczona (streamlined decision).
91  Tytułem ciekawości można dodać, iż decyzja w sprawie zmowy w branży budowlanej była najdłuższą wydaną kiedykolwiek przez OFT i liczyła prawie 
2000 stron.
92   L.M. Alegi, G. Murray, Setting an appropriate policy…, op. cit.
93  W sprawie dotyczącej jednego z najcięższych karteli rozmowy ugodowe zainicjowano tuż po przeprowadzeniu przeszukania. Zdobyte dowody nie budziły 
wątpliwości, zaś naruszenie nie było kwestionowane, co pozwoliło na nałożenie kary w przeciągu około 3 miesięcy od przeszukania. J. Burrichter, Settlements 
in Cartel Cases..., op. cit.
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gwarancji procesowych. Francuskie settlement posiada jednak dodatkowy element w postaci zobowią-
zań strony postępowania. Są one równie ważne, jak samo dojście do porozumienia i to one właśnie 
generują największe obniżki (obecnie do 15%). Idea jest więc taka, aby poza karaniem przedsiębiorcy 
zapobiec w jego przedsiębiorstwie podobnym naruszeniom na przyszłość, a także nagrodzić go za 
inne prokonkurencyjne działania. Zachowanie funkcji odstraszającej gwarantowane jest w ten sposób, 
iż obniżka za samo przystąpienie do settlement nie jest znacząca, wynosi jedynie 10%.

1.2. W poszukiwaniu optymalnej obniżki
Niewątpliwie ważnym elementem settlement jest wysokość obniżki. Konieczne jest zapewnienie 

redukcji na takim poziomie aby z jednej strony czyniła tę instytucję atrakcyjną dla przedsiębiorcy, zaś 
z drugiej strony nie uchybiała innym represyjnym i odstraszającym funkcjom kary za naruszenia prawa 
antymonopolowego. Jaka jest zatem optymalna obniżka? Można powiedzieć, iż minimalna obniżka 
powinna być większa niż przewidywane zmniejszenie kary uzyskane na skutek odwołania pomnożone 
przez prawdopodobieństwo jego zasądzenia przez sąd94. Wątpliwe jednak czy przedsiębiorcy uda się 
przeprowadzić pełną kalkulację w tym zakresie, zwłaszcza przy niemożności dokładnego przewidze-
nia końcowej kary. Niektóre organy tak jak brytyjski OFT zachowują sobie pełne prawo do ustalania 
wielkości obniżki w zależności od okoliczności sprawy. Z kolei we Francji i Niemczech usztywnienie 
tych przedziałów tłumaczone jest zapewnieniem przedsiębiorcy pewności prawnej i respektowaniem 
zasady równego traktowania. 

2. Z punktu widzenia przedsiębiorców i ich doradców prawnych 

2.1. Pewność
Kluczowy element procedury settlement, a więc uzyskanie korzyści w zakresie ekonomiki 

postępowania może być również zaletą dla przedsiębiorcy, który szybciej może uzyskać wiążące 
rozstrzygnięcie i pozbyć się balastu długotrwałego procesu, który jest kosztowny95, a nierzadko od-
bija się również negatywnie na jego wizerunku96. Dla przedsiębiorcy dodatkowym argumentem jest 
także możliwość uzyskania obniżki kary. Niemniej jednak równie ważne (a może nawet ważniejsze) 
jest przekonanie, iż pomimo zrzeczenia się pewnych uprawnień, wciąż nie jest on pozbawiony klu-
czowych praw do rzetelnego procesu. Na podstawie badań prawno-porównawczych prowadzonych 
w ramach Międzynarodowej Sieci Konkurencji można pokusić się o stwierdzenie, że gotowość do 
ugody jest wprost proporcjonalna do pewności i zaufania jakim przedsiębiorcy obdarzają urząd97. 
W tym kontekście w stosunku do settlement przedsiębiorcy wysuwają trzy podstawowe postulaty: 
pewność, transparentność oraz przewidywalność. Podkreślają oni, że nie są skłonni angażować się 
w procedurę, która z jednej strony odbiera im przywileje proceduralne, zaś z drugiej nie daje możli-
wości przewidzenia ostatecznego wyniku. Dlatego też warto rozważyć różne rozwiązania w zakresie 
settlement mając na uwadze powyższe postulaty.

94   A. Nikpay, D. Waters, The Emerging Settlements Regime in the UK…, op. cit. Algorytm ten pojawia się również w opracowaniu L. Coppi, R.J. Levinson, 
The Interaction between Settlements and Private Litigation -An Economic Perspective [w:] C.-D. Ehlermann, M. Marquis (red.) European Competition Law 
Annual 2008: Antitrust Settlements Under EC Competition Law, op. cit., s. 687-705.
95  Oprócz kosztów pomocy prawnej przedsiębiorca niekiedy musi uwzględnić również koszt określony jako „managerial distraction”, a więc wynikający 
z obowiązku czynnego udziału w procesie osób zarządzających w przedsiębiorstwie, Koszty i uciążliwości z tym związane przy długotrwałych procesach 
mogą okazać się znaczące.
96  Angażowanie się w rozmowy ugodowe ma jednak sens tylko pod warunkiem, że przedsiębiorca jest przekonany o nieuchronności stwierdzenia naruszenia 
i nałożenia na niego kary, a także niewielkich szansach na jej znaczące obniżenie w sądzie.
97   International Competition Network, Cartel Working Group Subgroup 1 Cartel Settlements, op. cit.
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Postulat pewności pojawia się zazwyczaj w kontekście pytania o to czy organ powinien cieszyć 
się tak szeroką dyskrecjonalnością w zakresie zastosowania instytucji settlement98. Jest ona szcze-
gólnie krytykowana w systemach prawnych, gdzie rozmowy ugodowe rozpoczynają się dopiero wów-
czas, gdy organ jest gotowy do sporządzenia postanowienia o przedstawieniu zarzutów. Wówczas 
bowiem trudniej jest przekonująco podnosić argument przyspieszenia postępowania (organ posiada 
już materiał dowodowy) a zatem na jakiej podstawie podejmowana jest decyzja99? Zarzut braku 
pewności pojawia się również wtedy gdy organ posiada pełną dyskrecjonalność w zakresie wycofa-
nia się z procedury. Wówczas nie tylko nie dojdzie do postulowanego przyspieszenia postępowania, 
ale wręcz nastąpi jego opóźnienie, gdyż do czasu rozpatrzenia sprawy w normalnym trybie trzeba 
jeszcze doliczyć czas poświęcony na próbę zawarcia ugody100. Ponadto powstaje wówczas ryzyko, 
iż w ramach prowadzenia rozmów ugodowych organ będzie mógł próbować „wyłudzić” część infor-
macji lub oświadczeń by wykorzystać wiedzę na ten temat w ramach zwykłego postępowania lub 
też innego. A zatem wzajemne zaufanie i prowadzenie rozmów w  dobrej wierze mają tu znaczenie 
fundamentalne101.

2.2. Transparentność
Kolejny postulat dotyczy transparentności całej procedury. W celu jej zapewnienia niezbędna jest 

pełna publikacja decyzji podjętych z zastosowaniem tej instytucji. Istotny jej element stanowi odniesienie 
do wielkości kar i uzyskanych obniżek. Aby zwiększyć przejrzystość istotne wydaje się również opub-
likowanie szczegółowych wytycznych w zakresie procedur jakie są stosowane w ramach tej instytucji. 
Z drugiej jednak strony w trakcie trwania rozmów ugodowych nie zaleca się dopuszczenia do upub-
licznienia osobom trzecim informacji na temat ich przebiegu102 a w szczególności wysokości planowa-
nych kar i ich obniżek, jak również tego, które spośród stron postępowania godzą się na settlement. 

W kontekście transparentności rozważenia wymaga również zagadnienie postępowań hybrydo-
wych. Podstawowe pytanie jakie się wówczas pojawia dotyczy tego czy strony mogą ujawniać między 
sobą treść rozmów ugodowych i to jaki to może mieć wpływ na ich wynik. W ramach procedur kra-
jowych (brytyjskiej, francuskiej i niemieckiej) nie ma żadnych przeszkód w tym zakresie, a prawnicy 
wszystkich stron mogą się otwarcie komunikować między sobą. Jak podkreślają organy antymono-
polowe bardzo często powoduje to efekt domina (strony początkowo niechętne potem decydują się 
na settlement) i w efekcie następuje pożądane przyspieszenie postępowania103. Niekiedy pojawia 
się jednak argument, iż tego typu rozwiązanie może doprowadzić do powstania nieuprawnionego 
przymusu wobec stron, które są zdeterminowane korzystać z normalnej procedury (i potencjalnie 
kwestionować swoją odpowiedzialność). W momencie gdy ujawnione zostanie, że czworo czy pię-
cioro uczestników kartelu już przyznało się do winy, a organ posiada konieczne dowody, szóstej stro-
nie może być ciężko przekonać go, że zarzucany kartel w istocie nie istniał104. Dlatego też podnosi 

98   L.M. Alegi., G. Murray, Setting an appropriate policy…, op. cit.
99   A. Nikpay, D. Waters, The Emerging Settlements Regime in the UK…, op. cit.
100   Opinia Norton Rose “La non-contestation des griefs : un double marché de dupes? Dokument dostępny pod adresem http://www.nortonrose.com/knowledge/
publications/65154/lettre-de-la-concurrence. 
101   J. Burrichter, Settlements in Cartel Cases..., op. cit.
102  W tym zakresie postuluje się zachowanie poufności zbliżonej do tej, obowiązującej przy wniosku leniency.
103   International Competition Network, Cartel Working Group Subgroup 1 Cartel Settlements.
104   O. Brouwer, Antitrust Settlements in the Netherlands: A Useful Source of Inspiration? [w:] C.-D. Ehlermann, M.M. European (red.) Competition Law Annual 
2008: Antitrust Settlements Under EC Competition Law, op. cit., s. 391-421. Co więcej, tytułem przykładu w systemie francuskim ADLC nie musi już wykazywać 
istoty naruszenia, a jedynie udział w nim tej strony, która nie zgadza się na settlement. Zob. Opinia Norton Rose La non-contestation des griefs..., op. cit. 
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się, iż w przypadku postępowań hybrydowych zasadne byłoby aby sprawy stron godzących się na 
settlement i tych pozostałych były rozdzielane do oddzielnego rozpoznania przez odmienne zespoły 
urzędników 105. Z drugiej jednak strony należy też podkreślić, iż każda ze stron winna być głównie 
zainteresowana tym, jakie dowody organ zgromadził przeciwko niej i na tej podstawie podejmować 
decyzję106. Wydaje się zatem, że transparentność całej procedury wymaga, aby strony były informo-
wane o jej przebiegu na każdym etapie.

2.3. Przewidywalność
Ostatni element dotyczy przewidywalności. Postulat ten poniekąd nawiązuje do poprzednich. 

Przede wszystkim przedsiębiorca powinien mieć prawo dostatecznego zapoznania się i ustosunko-
wania do istotnych elementów planowanej decyzji, tak aby nie był zaskoczony jej treścią i wiedział 
dokładnie na jakie warunki się godzi. Istotne elementy stanowi z pewnością istota i kwalifikacja 
prawna zarzucanej praktyki, czas jej trwania, okoliczności faktyczne oraz dowody, na których oparł 
się organ, a także wysokość planowanej kary i jej obniżki. Ważne jest aby uzgodnione elementy nie 
uległy modyfikacji w późniejszej decyzji. 

W kontekście przewidywalności przedsiębiorcy bardzo często podnoszą, iż istotniejsze znacze-
nie ma dla nich nie tyle wysokość planowanej obniżki, ilez wysokość samej kary i dokładne określe-
nie z czego ona wynika już na etapie decyzji o przyjęciu bądź odrzuceniu propozycji settlement107. 
Trudno rozmawiać o obniżce gdy nie jest wiadome od jakiej sumy wyjściowej będzie ona liczona108. 
Wprowadzenie możliwości dyskusji o rozmiarze i podstawach wymiaru kary wyjściowej wydaje się 
zatem konieczne dla ich powodzenia. Wiadomo bowiem, że z punktu widzenia przedsiębiorcy to ona 
stanowi jeden z najważniejszych elementów decyzji109.

V. Settlement w polskim systemie prawnym – uwagi do projektu
Zgodnie z Projektem założeń110 wprowadzenie instytucji settlement planowane jest również 

w polskim systemie prawnym. W świetle przedstawionych doświadczeń europejskich warto zatem 
sformułować kilka wstępnych uwag do proponowanych rozwiązań. O ile sama idea nowej instytucji 
zasługuje na aprobatę, to już zaproponowany kształt procedury wydaje się nie w pełni gwarantować 
spełnienie celów, które są jej stawiane. Ponadto przemyślenia wymaga oddziaływanie settlement 
z innymi instytucjami prawa antymonopolowego.

W Projekcie założeń kilkakrotnie stwierdzono, iż celem settlement jest przyspieszenie postę-
powania. Jednakże analiza przebiegu zaproponowanej procedury w połączeniu z faktem, iż ma być 

105   Association des Avocats Pratiquant le Droit de la Concurrence (APDC). Observations de l’APDC sur le projet de communique de procedure relatif a la 
non-contestation des griefs, punkt 180-182, dokument dostępny pod adresem http://www.autoritedelaconcurrence.fr/user/standard.php?id_rub=430. 
106  Strona, która jest przekonana, iż nie można jej zarzucić naruszenia ma zawsze możliwość kwestionowania swej odpowiedzialności przed sądem. Zob. 
więcej J. Fingleton, Settlements in cartel cases. Panel IV discussion, [w:] C.-D. Ehlermann, M. Marquis (red.) European Competition Law Annual 2008: Antitrust 
Settlements Under EC Competition Law, op. cit. 
107   A. Nikpay, D. Waters, The Emerging Settlements Regime in the UK…, op. cit. 
108   Opinia Norton Rose, La non-contestation des griefs..., op. cit. Podkreśla się również, iż jest to istotne także dla ogólnego kontekstu utrzymania odstraszającej 
funkcji kar w ramach postępowania antymonopolowego. O odstraszeniu przesądza bowiem wysokość samej kary i nieuchronność jej nałożenia a nie procentowo 
wyrażona wielkość możliwej obniżki. W tym kontekście pojawia się również argument, o istotnej różnicy w tym zakresie pomiędzy prawem antymonopolowym 
w Europie i w Stanach Zjednoczonych, gdzie prawnicy są w stanie z dużą dozą prawdopodobieństwa oszacować wysokość kary. Przeprowadzenie podobnego 
ćwiczenia w systemach europejskich jest znacznie trudniejsze. zob. szerzej W.P. Wils, The Use of Settlements In Public Antitrust Enforcement…, op. cit. 
109  W piśmiennictwie wskazuje się nawet, iż w większości przypadków przedsiębiorcy odwołują się od decyzji nie dlatego, że kwestionują stwierdzone 
naruszenia, ale głównie po to by uzyskać obniżenie kary zob. szerzej W.P. Wils, The Use of Settlements In Public Antitrust Enforcement…, op. cit.
110  Projekt założeń projektu ustawy o zmianie uokik z 24.09.2012 r. op. cit. 
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ona inicjowana po zebraniu przez organ całości materiału dowodowego (co samo w sobie jest roz-
wiązaniem słusznym) nie daje odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób owa efektywność czasowa może 
być osiągnięta. Aby dążyć do jej uzyskania wskazane byłoby wprowadzenie konieczności przedsta-
wienia przedsiębiorcy wszystkich stawianych mu zarzutów (a nie jedynie „wstępnych ustaleń”) oraz 
okoliczności wpływających na wysokość kary już na początku procedury111. Pozwoliłoby to szybko 
zidentyfikować elementy sporne i zorientować się czy możliwe jest osiągnięcie zgodności pomiędzy 
organem a stroną112 bez konieczności dalszego angażowania w procedurę, która koniec końców 
może nie przynieść spodziewanego rezultatu113 . 

Istotny jest również drugi cel wspominany w Projekcie założeń a mianowicie dążenie do unik-
nięcia złożenia odwołania przez przedsiębiorcę, który uczestniczy w procedurze settlement. Aby go 
osiągnąć konieczne jest jednak wypracowanie takiego jej kształtu by przekonać przedsiębiorcę, iż 
ostateczna treść decyzji stanowi dla niego najlepsze rozwiązanie, zaś wchodzenie na drogę sądową 
nie przyniesie mu korzystniejszego rozstrzygnięcia. Niezbędne jest zatem wyposażenie procedury 
w pewne elementy konsensualne, zaś przede wszystkim możliwość dyskusji odnośnie tych czynników, 
które warunkują wysokość kary. Z obecnych propozycji wynika (choć nie jest to do końca pewne), iż 
będzie miała ona charakter w przeważającej mierze pisemny. Niewątpliwie wprowadzenie ustnych 
bilateralnych rozmów ze stronami (tak jak w prawie unijnym czy omawianych systemach krajowych) 
mogłoby w większym stopniu przyczynić się do realizacji omawianego postulatu, a także znacząco 
przyspieszyć sposób procedowania.

Konieczność respektowania prawa do rzetelnego procesu a także postulatu przewidywalności 
wymaga, aby strona miała prawo ustosunkować się do wszystkich stawianych jej zarzutów i zebra-
nych dowodów zanim dojdzie do złożenia ostatecznej propozycji w zakresie settlement114. Pewności 
w zakresie realizacji tych postulatów nie daje lektura Projektu założeń. Otwarte pozostają również 
pytania w jakim zakresie „wstępne ustalenia” oraz „przewidywana treść rozstrzygnięcia” mogą się 
zmienić i kiedy najpóźniej organ ma obowiązek poinformować o tym przedsiębiorcę? 

Należy również wątpić czy zaproponowana wysokość obniżki w wysokości 10% jako jedyna 
korzyść w ramach settlement będzie dla przedsiębiorcy dostateczną zachętą do korzystania z tej 
instytucji. Akceptując argumenty przemawiające za takim rozwiązaniem115 nie sposób nie zauważyć, 
iż tego typu regulacja prowadzi do sytuacji, w której zastosowanie settlement ogranicza się jedynie 
do postępowań, w których przynajmniej część przedsiębiorców kumuluje obniżki z tymi w ramach 
leniency. Pojawia się zatem ryzyko, iż podobna tendencja będzie obserwowana również w Polsce, 
a w skrajnym przypadku instytucja ta może okazać się instytucją martwą.

Przy wprowadzaniu settlement trzeba także wziąć pod uwagę jej możliwe oddziaływania z in-
nymi instrumentami wdrażania prawa konkurencji. W szczególności wskazane jest uwzględnienie 

111  Gdy treść zarzutów oraz zebrane dowody nie budzą wątpliwości można od razu podjąć konstruktywne rozmowy odnośnie do oceny prawnej stwierdzonych 
praktyk, a także zasadności przyjętej wysokości kary. Ponadto tego rodzaju informacja daje stronie jasność w zakresie jej sytuacji prawnej (przedsiębiorca nie 
musi się domyślać w oparciu o jakie dowody organ dokonał oceny prawnej) i pozwala podjąć świadomą i dobrowolną decyzję odnośnie udziału w settlement. 
Zob. również przypis 20.
112  Przykładowo strona może postrzegać rynek właściwy zupełnie inaczej niż organ, nie zgadzać się z przyjętym zakresem oraz czasem trwania zarzucanej 
praktyki, czy też kwestionować przypisanie praktyki do konkretnego podmiotu.
113  Warto podkreślić, iż fiasko procedury w jej końcowym etapie czy też złożenie przez stronę odwołania jest w istocie większą stratą dla organu, który 
zaangażował się w próbę dojścia do porozumienia, aniżeli dla przedsiębiorcy, który jedynie zyskał na czasie. 
114  Jak się bowiem wydaje jest to ostatni moment, w którym strona będzie miała prawo zajęcia stanowiska odnośnie do zebranego materiału dowodowego. 
Gdyby przyjąć inne rozwiązanie wówczas okazałoby się, że postulowane przyspieszenie postępowania jest w istocie iluzoryczne. 
115  Ugruntowane jest przekonanie, iż obniżka w ramach settlement nie może być większa niż najniższa obniżka w ramach leniency, tak aby skorzystanie z tej 
drugiej instytucji i dostarczenie organowi dowodów w kontekście ostatecznego wymiaru kary wciąż było dla przedsiębiorcy korzystniejsze. 



www.ikar.wz.uw.edu.pl            internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 2012, nr 4(1)

Elżbieta Krajewska            Settlement w świetle doświadczeń europejskich...75

jej powiązania z leniency. Aby obydwie instytucje ze sobą nie konkurowały, zaś leniency nie straciło 
na atrakcyjności pożądane byłoby wskazanie, iż w momencie wystosowania do stron propozycji 
w zakresie settlement nie ma już możliwości składania wniosków w ramach leniency. Konieczne jest 
również wyraźne przesądzenie, czy organ dopuszcza kumulację obniżek w ramach tych instytucji 
(w tym leniency plus). 

Ponadto starannego rozważenia wymaga wpływ planowanej odpowiedzialności osób indy-
widualnych na możliwość osiągnięcia porozumienia w ramach settlement. Zgodnie z brzmieniem 
Projektu założeń na przedsiębiorcę i osoby fizyczne kary nakładane będą w ramach tego samego 
postępowania116 zaś odpowiedzialność osób fizycznych ma mieć charakter następczy117. Nietrudno 
jednak przewidzieć, iż w przypadku postawienia zarzutów mogących skutkować odpowiedzialnością 
indywidualną osób fizycznych proces osiągania porozumienia w ramach settlement będzie praw-
dopodobnie znacząco trudniejszy, gdyż przyspieszy spełnienie przesłanki warunkującej taką od-
powiedzialność118. W konsekwencji może to doprowadzić do drastycznego obniżenia atrakcyjności 
tej instytucji. Preferowanym rozwiązaniem byłoby nadanie odpowiedzialności osób indywidualnych 
charakteru karnego a w konsekwencji rozdzielenie tych dwu postępowań119. Gdyby jednak opierać 
się na obecnych propozycjach Projektu założeń wówczas istotnym jest przesądzenie czy wniosek 
settlement przedsiębiorcy obejmuje automatycznie osoby indywidualne w przedsiębiorstwie, poten-
cjalnie zagrożone odpowiedzialnością indywidualną.

Wreszcie wątpliwości budzi fakt, dlaczego dla settlement powszechnie rozumianego i tłumaczo-
nego jako „postępowanie o charakterze ugodowym” projektodawca szuka odpowiednika w obszarze 
prawa karnego. Jednocześnie, poza identyczną nazwą obydwu instytucji właściwie nic nie łączy, 
gdyż polska propozycja wyraźnie nawiązuje do regulacji unijnej. Dlatego też słuszny wydaje się po-
stulat wprowadzenia instytucji mającej charakter sui generis porozumienia pomiędzy przedsiębiorcą 
a urzędem, zgodnie z jej rzeczywistym charakterem120.

VI. Wnioski końcowe
Tytułem podsumowania warto powrócić do wspomnianego we wstępie określenia, iż instytucja 

settlement ma charakter win-win. Okazuje się jednak, iż stworzenie skutecznego mechanizmu w tym 
zakresie nie jest zadaniem łatwym. Przede wszystkim jej podstawowy cel jakim jest uzyskanie efek-
tywności proceduralnej musi być starannie wyważony z respektowaniem gwarancji procesowych przy-
sługujących stronie postępowania antymonopolowego. Ponadto konieczne jest takie ukształtowanie 
procedury i wielkości redukcji kary, które uczyni całą instytucję atrakcyjną w oczach przedsiębiorców. 
Jak wskazuje się w piśmiennictwie o sukcesie settlement świadczy bowiem głównie to, jak często 
jest ona stosowana w praktyce działań organu121. Przeprowadzona analiza przeczy twierdzeniu, 

116  Projekt założeń projektu ustawy o zmianie uokik z 24.09.2012 r., s. 25.
117  Ibidem, s. 24
118  Jak słusznie wskazuje UOKiK w Projekcie założeń „osoby fizyczne kierują się często innymi przesłankami w podejmowaniu decyzji niż przedsiębiorcy”. 
O ile jednak mogą być one bardziej skłonne niż przedsiębiorcy do korzystania z leniency o tyle w przypadku settlement wydaje się, że mogą przyjąć postawę 
odwrotną i z pewnością niechętnie zaakceptują decyzję nakładającą wysoką karę finansową.
119  Do rozważenia pozostaje wówczas wzajemna relacja rozstrzygnięć w tych postępowaniach. Jak pokazuje omawiany przykład sprawy Passenger Fuel 
Surcharges OFT zawiesił postępowanie administracyjne do czasu rozstrzygnięcia sprawy karnej, co doprowadziło jednak do znaczącego przedłużenia całości 
postępowania (od momentu oświadczenia prasowego o zawarciu ugody do wydania ostatecznej decyzji minęło prawie 5 lat).
120  Zob. więcej A. Piszcz., Kilka uwag do projektu założeń ustawy o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, iKAR 2012, 1(2), s. 12-14, http://
www.ikar.wz.uw.edu.pl/.
121   International Competition Network, Cartel Working Group Subgroup 1 Cartel Settlements.
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iż o atrakcyjności oraz skuteczności settlement  przesądza głównie znacząca wielkość obniżki moż-
liwej do uzyskania. Przedsiębiorca, który zupełnie nie zgadza się z twierdzeniami organu nie zre-
zygnuje z możliwości ich kwestionowania tylko dlatego, że kara może być trochę mniejsza. W takich 
sytuacjach instytucja settlement nie ma szans spełnić swojej roli. W innych przypadkach może być 
jednak bardzo skuteczna. Tym co najbardziej przemawia za zaakceptowaniem decyzji jest zatem 
wytworzenie u strony przekonania o nieuchronności rozstrzygnięcia i niewielkich szansach na jego 
zmianę przez sąd. A zatem kluczowe znaczenie ma tutaj takie ukształtowanie postępowania przez 
organ aby do tego celu dążyć. W tym kontekście niezwykle pożądane jest wprowadzenie dyskusji 
na temat zakresu naruszenia, czasu jego trwania i właściwej kwalifikacji prawnej. Wiadomo bowiem, 
iż główną osią sporu pomiędzy organem a stroną nie są zazwyczaj same okoliczności faktyczne czy 
zebrane dowody, ale ich ocena i kwalifikacja prawna. Jeżeli nie dopuści się żadnej rozmowy w tym 
zakresie, maleją wówczas szanse, że strona zaakceptuje wszystkie ustalenia organu i nie odwoła się 
do sądu, zwłaszcza gdy kara będzie dotkliwa. Powyższe wnioski potwierdzają doświadczenia niemie-
ckie. Z uwagi na konsensualny charakter całego postępowania i otwarty dialog pomiędzy stronami 
a organem odwołania od decyzji podjętych z zastosowaniem settlement są dość rzadkie, pomimo 
niewielkiej redukcji kary, wynoszącej jedynie 10%.

Odnośnie do wielkości obniżek organ antymonopolowy stoi przed wyzwaniem stworzenia in-
strumentu, który z jednej strony będzie na tyle atrakcyjny, że zachęci przedsiębiorców do zawarcia 
ugody, z drugiej zaś strony zachowa prewencyjny i odstraszający charakter kar za naruszenia prawa 
antymonopolowego. Ważne jest również wzajemne oddziaływanie z leniency. Dopuszczenie kumulacji 
z leniency może zachęcić przedsiębiorców do pełnej współpracy z organem w celu maksymalizacji 
korzyści. Z drugiej strony sporym wyzwaniem staje się wówczas zainteresowanie tych przedsiębior-
ców, którzy nie zdecydowali się korzystać z leniency, tak aby settlement nie stał się jedynie dodatkową 
możliwością redukcji kary dla beneficjentów leniency. 

Wreszcie należy zastanowić się czy settlement jest właściwym rozwiązaniem dla wszelkiego 
typu naruszeń prawa antymonopolowego. Wydaje się, iż w sprawach niebudzących wątpliwości, 
o utrwalonej praktyce decyzyjnej i orzeczniczej może być instytucją niezwykle przydatną. Jednakże 
w przypadku spraw bardziej spornych, zwłaszcza o charakterze precedensowym, nie jest do końca 
pewne czy jest to dla stron najlepsze rozwiązanie.
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Tabele orzeczeń SN wydanych w okresie od 1.01.  
do 30.06.2012 r.

A. Postanowienia o odmowie przyjęcia skargi kasacyjnej do rozpoznania  
(sygn. akt III SK)

Lp
Sygnatura. Data.
Przedmiot sporu. 

Strony itd.

Najważniejsze wskazane 
zagadnienia prawne. Uzasadnienie

1. 32/11 2012.02.14 
ochrona zik 
i nałożenie kary 
pieniężnej
UPC Polska sp. 
z o.o. przeciwko 
Prezesowi UOKIK
•	 Wyrok SA 

z 14.12.2010
•	 Wyrok SOKIK 

z 8.03.2010 
•	 Decyzja Preze-

sa z 31.12.2008 

skarga kasacyjna 
strony powodowej 

1. Czy przepis art. 24 ust. 
1 pkt 1 uokik „daje podsta-
wy do automaty-cznego 
stosowania sankcji karnej 
wobec przedsię-biorcy, 
który nie był stroną po-
stępowania o uznanie 
wzorców umo-wnych za 
niedozwolone?”; 
2. „Czy prawomocny wy-
rok oddalający powództwo 
o uznanie wzorca umow-
nego za niedozwolony 
wiąże sąd orzekający 
w sprawie o naruszenie zik 
?”;

1. Stosowanie postanowień wzorców umów o tre-
ści tożsamej z treścią postanowień uznanych za 
niedozwolone prawomocnym wyrokiem SOKIK 
i wpisanych do rejestru, o którym mowa w art. 
47945 § 2 k.p.c., może być uznane w stosunku 
do innego przedsiębiorcy za praktykę narusza-
jącą zbiorowe interesy konsumentów - uchwała 
z 13.07.2006 r., III SZP 3/06 – OSNP 2007/1-2/35
2. Stosownie do art. 47943 k.p.c., tylko wyroki 
uznające postanowienia wzorca umowy za nie-
dozwolone i zakazujące ich wykorzystania cechu-
je rozszerzona moc wiążąca na osoby trzecie. 
Z przymiotu tego nie korzystają wyroki oddalające 
powództwo w tych samych sprawach. Powaga 
rzeczy osądzonej nie obejmuje podmiotu upraw-
nionego do jego wytoczenia, który nie był stroną 
procesu. Poglądu przeciwnego nie da się uspra-
wiedliwić konstrukcją współuczestnictwa jednolite-
go, która zgodnie z treścią art. 73 § 2 k.p.c. może 
wynikać z istoty spornego stosunku prawnego lub 
z przepisu ustawy.

2. 34/11 2012.02.14
nałożenie kary 
pieniężnej
PTK Centertel sp. 
z o.o. przeciwko 
Prezesowi UKE
•	 Wyrok SA 

z 24.03.2011
•	 Wyrok SOKIK 

z 21.04.2011 
•	 Decyzja Preze-

sa z 29.06.2006
skarga kasacyjna 
strony powodowej 

1.  SA nie zastosował się 
do wykładni prawa doko-
nanej w przedmio-towej 
sprawie przez SN

1. SA zastosował się do wykładni art. 209 ust. 1 
pkt 3 Pt dokonanej przez SN w wyroku kasatoryj-
nym. Przyjął, że norma sankcjonująca wynikają-
ca z art. 209 ust. 1 pkt 3 Pt penalizuje określony 
sposób zachowania przedsiębiorcy telekomuni-
kacyjnego przy przekazaniu Prezesowi Urzędu 
odpowiednich danych, a nie sam fakt rozbieżności 
między przekazywanymi danymi lub przekazywa-
nie danych niepełnych. Powoduje to, że brak pod-
staw do stwierdzenia, iż skarga kasacyjna powoda 
jest oczywiście uzasadniona ze względu na naru-
szenie przez SA art. 398²0 k.p.c
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Tabele orzeczeń SN wydanych w okresie od 1.01. do 30.06.2012 r. 78

3. 36/11 2012.03.08
ochrona konku-
rencji i nałożenie 
kary pieniężnej
ENEA Operator 
sp. z o.o.
przeciwko Preze-
sowi UOKIK
•	 Wyrok SA 

z 17.03.2011
•	 Wyrok SOKIK 

z 23.03.2010 
•	 Decyzja Preze-

sa z 30.09.2008
skarga kasacyjna 
strony pozwanej

1. “Czy przedsiębiorca 
wyodrębniony ze struktur 
innego przedsiębiorcy, 
w wykonaniu dyspozycji 
z art. 9 d ust. 1 Pe, pono-
si, na podstawie art. 55(4) 
k.c. odpowiedzialność 
za dzia-łania stanowiące 
praktyki ograniczające 
konkurencję przedsię-
biorcy, z którego struk-
tur został wyodrębniony 
(nastąpiło ono poprzez 
wniesienie do utworzo-
nej spółki zorg. części 
przedsiębiorstwa w po-
staci oddziału samo-
-dzielnie sporządzającego 
bilans) a jednocześnie 
praktyki są kontynuowa-
ne przez przedsiębiorcę 
wyodrębnionego?”.

1. Jeżeli – czego w uzasadnieniu wniosku o przy-
jęcie skargi do rozpoznania się nie kwestionuje 
– odpowiedzialność karnoadmin-istracyjna za nad-
używanie pozycji dominującej określona w art. 106 
ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 9 ust. 2 pkt 5 uokik nie jest 
odpowiedzialnością cywilnoprawną, która może 
być także odpowiedzialnością solidarną kilku zo-
bowiązanych podmiotów, to wskazane we wniosku 
okoliczności dotyczące powstania powodowego 
przedsiębiorstwa nie przełamują odrębności zasad 
odpowiedzialności zobowiązaniowej i odpowie-
dzialności o charakterze karnoadministracyjnym. 
W każdym razie uzasadnienie wniosku nie zawiera 
w tym zakresie wystarczającego wywodu prawne-
go, który ujawniłby zagadnienie solidarnej odpo-
wiedzialności za naruszenie zakazu nadużywania 
pozycji dominującej i w konsekwencji możliwość 
zastosowania do takiej sytuacji przepisu art. 554 
k.c.

4.  38/11 2012.03.08
Polski Związek 
Piłki Nożnej 
i „Canal + Cy-
frowy” sp. z o.o. 
przeciwko Preze-
sowi UOKIK 
ochrona konku-
rencji i nałożenie 
kary pieniężnej
•	 Wyrok SA 

z 21.04.2011
•	 Wyrok SOKIK 

z 02.02.2010 
•	 Decyzja Preze-

sa z 29.05.2006
skarga kasacyjna 
powoda (PZPN)

1. Czy szczególny charak-
ter (status prawny) i szcze-
gólne zadania (zadania 
publiczne wynikające 
z ustawy lub zlecone przez 
państwo, a także zadania 
statutowe) podmiotu or-
ganizującego usługi uży-
teczności publicznej i fakt, 
iż wykonuje on zadania 
zlecone o charakterze 
publicznym powinien być 
uwzględniony jako kryte-
rium ustalania wysokości 
kary pieniężnej nałożo-
nej na podstawie art. 104 
uokik z 2000 r.?

1. W wyroku z dnia 5.01.2007 r., III SK 16/06, 
przyjęto, że „źródło, forma i sposób finansowania 
kar pieniężnych przez przedsiębiorcę, któremu 
wymierzono karę pieniężną na podstawie ostat-
nio wymienionego przepisu ustawy, są - z punktu 
widzenia celów i funkcji wolnej i równej konkuren-
cji oraz celów i funkcji tej kary - kryterium przed-
miotowo nieistotnym, co prowadzi do wniosku, że 
jednostka samorządu terytorialnego nie może być 
pod tym względem uprzywilejowana w stosunku do 
będących w podobnej sytuacji innych przedsiębior-
ców, nawet jeżeli świadczy, jak powód w niniejszej 
sprawie, usługi użyteczności publicznej”. W uza-
sadnieniu powód nie przedstawia argumentacji 
wykazującej, że przytoczone stanowisko nie jest 
wystarczające do udzielenia odpowiedzi na sfor-
mułowane przez powoda zagadnienie prawne.

5. 39/11 2012.04.04
Robotnicza Spół-
dzielnia Mieszka-
niowa H. 
przeciwko Preze-
sowi UOKIK
•	 Postanowienie 

SA z 25.03.2011
•	 Postanowie-

nie SOKIK 
z 29.11.2010 

1. Występująca w spra-
wie potrzeba wykładni art. 
130 § 1 k.p.c. i art. 129 § 1 
k.p.c. oraz oczywista za-
sadność skargi.

1. Skarżąca nie wykazała potrzeby rozpoznania 
jej skargi kasacyjnej. Skarżący winien nie tylko 
określić, które przepisy wymagają wykładni SN, 
ale także wskazać, na czym polegają poważne 
wątpliwości związane ze stosowaniem tych przepi-
sów lub przedstawić rozbieżności w orzecznictwie 
sądów.
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6. 40/11 2012.04.11
Telekomunikacja 
Polska SA 
przeciwko Preze-
sowi UKE
o nałożenie kary 
pieniężnej,
•	 Wyrok SA 

z 24.03.2011
•	 Wyrok SOKIK 

z 27.11.2008 
•	 Decyzja Preze-

sa z 03.07.2007
skarga kasacyjna 
strony pozwanej

Potrzeba wykładni:
1.  art. 209 ust. 1 Pt po-
przez wyjaśnienie, czy 
w sytuacji gdy zostało 
wszczęte postępowanie 
kontrolne przez Preze-
sa Urzędu niedozwolo-
ne jest przeprowadzenie 
odrębne-go postępowania 
w przedmiocie nałożenia 
kary pieniężnej na przed-
siębiorcę telekomu-nika-
cyjnego, których dotyczyło 
postępowanie kontrolne, 
2. art. 316 § 1 k.p.c. po-
przez wyjaśnienie, czy 
w sprawach z odwołań od 
decyzji Prezesa Urzędu 
sąd za podstawę prawną 
orzekania powinien uznać 
stan prawny z chwili orze-
kania, czy z chwili wydania 
zaskarżonej decyzji; 
3. art. 47960 w związku 
z art. 47912 § 1 k.p.c. po-
przez wyjaśnienie, czy 
w sprawach z odwołań od 
decyzji Prezesa Urzędu 
sąd może uchylić zaskar-
żoną decyzję z uwagi na 
naruszenia przepisów, któ-
re nie zostały podniesione 
w zarzutach zawartych 
w odwołaniu 

1. Przepis art. 209 ust. 1 Pt jest przepisem prawa 
materialnego. Przepis ten nie odnosi się do spo-
sobu i trybu procedowania przez Prezesa Urzędu 
w zakresie samego postępowania w przedmiocie 
nałożenia kary pieniężnej. Nie ma zatem podstaw, 
by rozważać kwestię wykładni art. 209 ust. 1 Pt 
w kontekście dopuszczalności prowadzenia samo-
istnego postępowania w sprawie nałożenia kary 
pieniężnej.
2. Nie zachodzi potrzeba wykładni art. 316 § 1 
k.p.c., gdyż w kwestii zastosowania tego przepisu 
w sprawach z zakresu regulacji telekomunikacji SN 
wypowiadał się już wielokrotnie (zob. postanowie-
nie SN z 18.10.2011 r., III SK 25/11 i powołane tam 
orzecznictwo).
3. Podstawą sformułowania wątpliwości co do wy-
kładni tych przepisów jest odwołanie się w uzasad-
nieniu zaskarżonego wyroku SA do przepisu art. 10 
dyrektywy 2002/20, mimo iż przepis ten nie został 
powołany w odwołaniu od decyzji Prezesa Urzędu. 
Dlatego stosując przepisy państwa członkowskiego 
wydane w celu wdrożenia dyrektywy UE sąd kra-
jowy powinien zawsze uwzględniać postanowienia 
tej dyrektywy i ich wykładnię dokonaną przez ETS 
zarówno przy ustaleniu podstawy prawnej roz-
strzygnięcia jak i przy wykładni składających się na 
nią przepisów prawa krajowego. W prawie polskim 
obowiązek ten spoczywa na sądzie powszechnym 
niezależnie od tego, czy strona postępowania po-
woływała się na prawo unijne w formułowanych 
zarzutach lub ich uzasadnieniu.

7. 41/11 2012.04.11
PTC sp. z o.o. 
(obecnie S.A.)
Przeciwko Preze-
sowi UKE
o określenie wa-
runków umowy,
•	 Wyrok SA 

z 11.01.2011
•	 Wyrok SOKIK 

z 30.03..2010 
•	 Decyzja Preze-

sa z 13.02.2009
skarga kasacyjna 
strony pozwanej

1. Czy przedsiębiorca te-
lekomunikacyjny wnoszą-
cy odwołanie i powołując 
się na uchybienia organu 
regulacyjnego polegające 
na nieprzeprowadzeniu 
postępowania konsulta-
cyjnego w rozumieniu art. 
15 pkt 1-4 Pt obowiązany 
jest wykazywać wpływ 
tego uchybienia na treść 
rozstrzygnięcia, czy też 
uchybienie takie powin-
no w każdym przypadku 
skutkować uchyleniem 
decyzji?;

1. Istota sporu polega nie tyle na tym, jak powin-
ny zostać ukształtowane obowiązki powoda, jako 
przedsiębiorcy telekomunikacyjnego posiadają-
cego znaczącą pozycję rynkową, lecz na tym czy 
spełnione zostały warunki do wydania przez Preze-
sa Urzędu decyzji kształtującej obowiązki powoda 
w trybie przewidzianym w art. 17 Pt. Tak sformuło-
wane zagadnienie prawne jest chybione. Meritum 
niniejszej sprawy i zaskarżonego wyroku dotyczy 
bowiem istnienia podstaw dla wydania przez Pre-
zesa Urzędu decyzji w trybie unormowanym przez 
art. 17 Pt.
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8. 42/11 2012.04.26
A. C. przeciwko 
Prezesowi UKE
o nałożenie kary 
pieniężnej
•	 Wyrok SA 

z 19.04.2011
•	 Wyrok SOKIK 

z 27.04.2010 
•	 Decyzja Preze-

sa z 23.07.2008
skarga kasacyjna 
strony powodowej

1. Czy możliwe jest i za-
razem zgodne z kpc, aby 
cały proces gromadzenia 
faktów koniecznych do 
dokonania ustaleń fak-
tycznych ograniczył się ze 
strony sądów powszech-
nych rozpoznających 
sprawę do powielenia/
przepisania tego co zo-
stało przyjęte przez organ 
administracji w postępo-
waniu administracyjnym 
w ramach jego ustaleń 
faktycznych.?”.

1. Wnoszący skargę nie wskazał na podstawie 
której z czterech określonych w art. 3989 § 1 k.p.c. 
przyczyn przyjęcia skargi kasacyjnej do rozpozna-
nia został oparty tego dotyczący wniosek skargi. 
Autor skargi bez odpowiedniego skonkretyzowa-
nia przyczyny przyjęcia skargi do rozpoznania 
przedstawił w uzasadnieniu wniosku krytykę za-
skarżonego wyroku. Ze sposobu ujęcia tej krytyki 
opierającego się na bardzo subiektywnych i ogól-
nikowo ujętych poglądach wnoszącego skargę, 
poglądach wyrażanych bez rzeczowego uwzględ-
nienia podstaw zaskarżonego wyroku nie wynikają 
żadne okoliczności, o których mowa w art. 3989 § 1 
k.p.c

9. 43/11 2012.04.26
Przedsiębiorstwo 
Wodociągów i Ka-
nalizacji sp. z o.o. 
w D. prze-ciwko 
Prezesowi UOKIK
o naruszenie zik
•	 Wyrok SA 

z 03.06.2011
•	 Wyrok SOKIK 

z 10.09.2010 
•	 Decyzja Preze-

sa z 24.03.2009
skarga kasacyjna 
strony powodowej

1. Czy przedsiębiorca wo-
dociągowy ma obowiązek 
zamieszczać w umowach 
o zaopatrzenie w wodę 
i odprowadzanie ścieków, 
zawieranych z konsumen-
tami, wszystkie przepisy 
powszechnie obowiązują-
ce, które określają prawa 
i obowiązki stron umowy?

1. Postawione we wniosku pytanie nie ujawnia 
zagadnienia prawnego, które mogłoby wynikać 
w rozpoznawanej sprawie. W sprawie chodzi tylko 
o ściśle sprecyzowane dwie kategorie obowiązków 
i praw stron umowy, które były przedmiotem de-
cyzji Prezesa UOKiK, których określenie – według 
ustaleń Sądów obu instancji – było niezbędne nie 
tylko dla usprawiedliwionej ochrony konsumentów, 
ale także dla zachowania niezbędnego dopełnienia 
(zrównoważenia) praw przedsiębiorstwa wyraźnie 
w umowie określonych.

10. 45/11 2012.05.22
Polski Związek 
Firm Deweloper-
-skich przeciwko 
Prezesowi UOKIK
o naruszenie zik
•	 Wyrok SA 

z 17.02.2011
•	 Wyrok SOKIK 

z 25.03.2010 
•	 Decyzja Preze-

sa z 03.12.2008

skarga kasacyjna 
strony powodowej

1. „czy art. 27 ust. 2 i 4 
w zw. z art. 26 ust. 2 usta-
wy z dnia 16 lutego 2007 
r. uokik, w związku z art. 2 
ust. 1 lit. b) Dyrektywy PE 
i Rady 2009/22/WE z dnia 
23.04.2009r. w sprawie 
nakazów zaprzestania 
szkodliwych praktyk w celu 
ochrony interesów konsu-
mentów, pozwala na nało-
żenie obowiązku publikacji 
Decyzji w innym celu, ani-
żeli wyeliminowania trwa-
jących skutków szkodliwej 
praktyki?”.

1. Postawione pytanie dotyczy przepisów, któ-
re nie zostały objęte podstawą skargi określoną 
w art. 3983 § 1 pkt 1 k.p.c. W podstawie skargi nie 
zarzuca się naruszenia przepisu art. 2 ust. 1 lit. 
b) Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 
2009/22/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie 
nakazów zaprzestania szkodliwych praktyk w celu 
ochrony interesów konsumentów (Dz. U. UE. 
L.2009.110.30). Zgodnie zaś z przepisem art. 39813 
§ 1 k.p.c. SN rozpoznaje skargę kasacyjną w gra-
nicach zaskarżenia oraz w granicach podstaw.
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11. 46/11 2012.05.22
J.W.C. Holding SA
przeciwko Preze-
sowi UOKIK
o naruszenie zik 
i nałożenie kary 
pieniężnej
•	 Wyrok SA 

z 28.03.2011
•	 Wyrok SOKIK 

z 21.04.2010 
•	 Decyzja Preze-

sa z 28.11.2008
skargi kasacyjne 
strony powodowej 
i strony pozwanej

1. Skarga kasacyjna jest 
uzasadniona, „co wynika 
z faktu nieuwzględnienia 
przez Sąd II instancji, przy 
ocenie tożsamości treści 
postanowienia stosowane-
-go przez pozwanego 
z klauzulą abuzywną wpi-
saną do Rejestru pod poz. 
227, przyczyn uznania jej 
za niedozwolone postano-
wie-nie umowne, na które 
wskazał sąd I instancji.”. 
2. Potrzeba dalszego do-
precyzowania wykładni 
art. 24 ust. 2 pkt 1 uokik 
w przedmiocie tożsamości 
klauzuli stosowanej przez 
przedsiębiorcę z tą wpisa-
ną do Rejestru.

1. Postawione w tym wniosku pytanie jest nieade-
kwatne do podstaw zaskarżonego rozpatrywaną 
skargą kasacyjną wyroku SA. W sprawie nie cho-
dziło o umowne ustalenie ceny sprzedaży nieru-
chomości, ale o określenie we wzorcach umowy 
określonego mechanizmu weryfikacji umówionej 
ceny. Postawione pytanie dotyczy przepisów, które 
nie zostały objęte podstawą skargi określoną w art. 
3983 § 1 pkt 1 k.p.c. W podstawie skargi nie zarzu-
ca się naruszenia przepisu art. 3851 oraz 3853 k.c.
2. Skarżący niezasadnie oczekuje od SN jakiejś 
kazuistycznej konkretyzacji normy prawnej doty-
czącej tożsamości klauzul umownych z zarejestro-
wanymi klauzulami abuzywnymi. SN wyjaśniał już, 
że kwestia subsumpcji ustalonego stanu faktycz-
nego pod określoną normę prawną nie stanowi 
istotnego zagadnienia prawnego (por. postanowie-
nie SN z dnia 21.09.2010 r., III UK 95/10 – LEX nr 
694244).
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B. Wyroki (sygn. akt III SK)

Lp
Sygnatura. Data.
Przedmiot sporu. 

Strony itd.

Najważniejsze wskazane 
zagadnienia prawne. Sentencja. Uzasadnienie.

1. 23/11 2012.01.24
ustalenie po-
zycji rynkowej 
i nałożenie obo-
wiązków regula-
cyjnych PTC sp. 
z o.o. (obecnie 
S.A.)
Przeciwko Preze-
sowi UKE
•	 Wyrok SA 

z 08.02.2011
•	 Wyrok SOKIK 

z 23.03.2010 
•	 Decyzja Preze-

sa z 18.11.2008
skarga kasacyjna 
Prezesa UKE

1. Zaskarżonemu wyroko-
wi Prezes Urzędu zarzuca 
wadliwość leżącej u jego 
podstaw tezy, zgodnie 
z którą decyzja Prezesa 
Urzędu została wydana 
bez porozumienia z Preze-
sem UOKiK, wymaganego 
przez art. 25 ust. 2 Pt 

Uchylenie zaskarżonego wyroku i prze-kazanie 
sprawy do ponownego rozpoznania
1. W świetle ustalonych w sprawie okoliczności 
stanu faktycznego miało miejsce współdziałanie 
Prezesa UKE oraz Prezesa UOKIK w procesie 
wydawania decyzji administracyjnej stosownie do 
dyspozycji art. 25 ust. 2 Pt w zw. z art. 106 § 1 
k.p.a. 
2. Dla rozstrzygnięcia czy decyzja Prezesa UKE 
została wydana z zachowaniem wymogów art. 25 
ust. 2 Pt, kluczowe znaczenie ma ocena czy de-
cyzja Prezesa UKE odpowiada – w zakresie doty-
czącym rynku właściwego – stanowisku Prezesa 
UOKiK. Takiej oceny SA nie przeprowadził. Mając 
to na względzie SN uznaje za zasadny zarzut na-
ruszenia art. 25 ust. 2 Pt

2. 24/11 2012.02.14 
o nałożenie kary 
pieniężnej
PTK Centertel sp. 
z o.o. przeciwko 
Prezesowi UKE
•	 Wyrok SA 

z 27.01.2011
•	 Wyrok SOKIK 

z 8.03.2010 
•	 Decyzja Preze-

sa z 10.11.2008 
skarga kasacyjna 

powoda

1. Zarzuty naruszenia art. 
209 ust. 1 pkt 9 w związku 
z art. 199, 201 ust. 1 i 3 Pt 
oraz art. 209 ust. 1 pkt 9 
w związku z art. 203 Pt

Oddalenie skargi kasacyjnej
Zarzuty naruszenia art. 209 ust. 1 pkt 9 w związku 
z art. 199, 201 ust. 1 i 3 Pt oraz art. 209 ust. 1 pkt 
9 w związku z art. 203 Pt opierają się na błędnym 
założeniu o istnieniu bezpośrednich związków mię-
dzy każdym postępowaniem kontrolnym prowadzo-
nym przez Prezesa Urzędu na podstawie art. 199 
i n. Pt, a dopuszczalnością nałożenia na przed-
siębiorcę telekomunikacyjnego kary pieniężnej na 
podstawie art. 209 ust. 1 pkt 1-31 Pt. 

3. 33/11 2012.04.11
zawarcie umowy 
o przyłączenie 
do sieci elektro-
-energetycznej
P. Dystrybucja SA 
z siedzibą w L.
przeciwko Preze-
sowi URE
•	 Wyrok SA 

z 04.02.2011
•	 Wyrok SOKIK 

z 23.03.2010 
•	 Decyzja Pre-

zesa UKE 
z 16.04.2009 

skarga kasacyjna 
powoda

Zarzuty naruszenia (m.in.):
art. 7 ust. 8 pkt 3, art. 7 
ust. 5, art. 7 ust. 1 Pe

Uchylenie zaskarżonego wyroku w części (pkt 2 
i 3) i przekazanie sprawy do ponownego rozpo-
znania SA
1. Obowiązek z art. 7 ust. 5 Pe dotyczący rozbu-
dowy sieci oraz finansowania rozbudowy sieci na 
potrzeby przyłączania różnych podmiotów nie ma 
charakteru bezwzględnego i aktualizuje się na 
określonych w tym przepisie warunkach.
2. Odnosząc się do zarzutu naruszenia art. 7 ust. 
1 Pe należy stwierdzić, że przepis ten nakłada na 
przedsiębiorstwa energetyczne publicznopraw-
ny obowiązek zawierania umów., który nie jest 
bezwzględny i aktualizuje się tylko w ściśle okre-
ślonych okolicznościach, wymienionych w tym 
przepisie. 
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4. 37/11 2012.05.18
o zmianę umowy
P. sp. z o.o. 
przeciwko 
Prezesowi UKE
•	Wyrok SA 

z 22.02.2011
•	Wyrok SOKIK 

z 20.04.2010 
•	Decyzja Prezesa 

z 23.02.2009 
skarga kasacyjna 
Prezesa UKE oraz 
zainteresowanej 
spółki E.S.A. 

Zarzuty naruszenia (m.in.):
art. 17; art. 328 § 2 k.p.c 
w zw. z art. 391 § 1 k.p.c..; 
art. 386 § 1 k.p.c. w związ-
ku z art. 47964 § 1 i 2 
k.p.c. i art. 391 § 1 k.p.c. 
w związku z art. 4 ust. 1 
dyrektywy 2002/21

1) art. 316 § 1 k.p.c.; 2) 
art. 355 § 1 k.p.c.; 3) art. 
386 § 1 k.p.c.; 4) art. 385 
k.p.c.

Uchylenie zaskarżonego wyroku i przekazanie 
sprawy SA do ponownego rozpoznania.
2. Jak wynika to wprost z art. 17 Pt stanowi on 
wyjątek od ogólnej zasady unormowanej w art. 
15 Pt, zgodnie z którą wydanie decyzji nakła-
dających na przedsiębiorców telekomunikacyj-
nych obowiązki regulacyjne lub modyfikujących 
je powinno być poprze-dzone postępowaniem 
konsultacyjnym. Stosowanie art. 17 Pt nie powinno 
być zatem regułą i może mieć miejsce, gdy istnieje 
potrzeba pilnej interwencji ze strony Prezesa 
Urzędu. Dlatego nie można podzielić stanowiska 
przedstawionego w skardze kasacyjnej, zgodnie 
z którym każdy przypadek niewykonania 
decyzji Prezesa Urzędu przez przedsiębiorcę 
posiadającego znaczącą pozycję rynkową 
uzasadnia zawsze zastosowanie art. 17 Pt. 
Potrzeba pilnego działania, o której mowa w tym 
przepisie powinna być rozpatrywana przez pryzmat 
wymienionego w art. 17 Pt zagrożenia dla samej 
konkurencji lub dla interesów nabywców usług 
telekomunikacyjnych. 

Elżbieta Krajewska
Stały współpracownik CARS, prawnik w kancelarii SPCG sp. k.,
doktorant stacjonarny na UW, aplikant adwokacki.
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Tabele orzeczeń Sądu Apelacyjnego w Warszawie 
wydanych w okresie od 1.01. do 30.06.2012 r.

A. Orzeczenia w sprawach z zakresu ochrony konkurencji (sygn. akt VI ACa)

Lp

Sygnatura. Data. 
Powód.

Decyzja Preze-
sa UOKIK wraz 

z sentencją.

Sentencja i uzasadnienie 
wyroku SOKiK

Sentencja i uzasadnienie 
wyroku SA

1. 999/11 2012.02.18
(…) S.A. w P.
Decyzja 
z 12.09.2008
nadużywanie 
przez powoda po-
zycji dominującej 
na lokalnym ryn-
ku obrotu energią 
elektryczną, po-
przez bezprawne 
obciążanie odbior-
ców zaliczonych 
do zespołu grup 
taryfowych „G” 
dwukrotną opłatą 
abonamentową

SOKIK oddalił odwołanie
Dokonując rozliczeń z odbiorcami zali-
czonymi do grupy taryfowej G powód-
ka nie posiadała podstawy prawnej 
do obciążania tych odbiorców opłatą 
abonamentową przewidzianą w ta-
ryfie (…) albowiem taryfa ta w tym 
zakresie utraciła moc obowiązującą 
z dniem 1.01.2008r Pobranie dodat-
kowo opłaty abonamentowej na pod-
stawie nieobowiązującej taryfy (…) 
stanowi działanie bezprawne. Powód 
dysponując przewagą kontraktową 
wynikającą z posiadanej pozycji na 
rynku i brakiem konkurencji ze strony 
innych przedsiębiorców – dopuścił się 
poprzez opisane wyżej działania na-
ruszenia zakazu nadużywania pozycji 
dominującej.

SA oddalił apelację.
Słusznie SOKIK uznał, iż opłata abo-
namentowa pobrana przez powoda 
w styczniu 2008 r. na podstawie Taryfy 
nie została skalkulowana wyłącznie 
w oparciu o koszty obsługi handlowej 
odbiorców. Skoro więc dokonując roz-
liczeń z odbiorcami zaliczonymi do 
grupy taryfowej „G” powódka nie posia-
dała podstawy prawnej do obciążania 
tych odbiorców ww. opłatą, działanie 
takie wobec przewagi kontraktowej wy-
nikającej z posiadanej pozycji na rynku 
zasadnie uznane zostało za przejaw 
praktyki ograniczającej konkurencję 
i naruszenie przez powoda art. 9 ust. 
1 uokik.

2. 1304/11 
2012.02.22
(…) SA w W.
Decyzja 
z 28.09.2006
UOKIK nie stwier-
dził stosowania 
przez (…) S.A. 
z siedzibą w W. 
praktyki ogranicza-
jącej konkurencję 

SOKIK częściowo uchylił decyzję.
Sąd wywiódł, iż w prowadzonym po-
stępowaniu istniał zarówno przedmiot 
postępowania, jak i możliwość roz-
strzygnięcia sprawy co do istoty. W ta-
kiej sytuacji brak podstaw do uznania 
zasadności zarzutów przedstawionych 
we wniosku inicjującym wszczęcie po-
stępowania nie mógł skutkować jego 
umorzeniem, lecz winien stanowić 
podstawę do wydania merytorycznej 
decyzji rozstrzygającej sprawę co do 
istoty.

SA częściowo zmienił zaskarżony 
wyrok.
Sąd Apelacyjny zmienił zaskarżony 
wyrok poprzez zmianę punktu II decy-
zji z dnia 28.09.2006 r. w ten sposób, 
że zadecydowanie o braku podstaw 
do działania ze strony organu antymo-
nopolowego wyrażone umorzeniem 
postępowania zostało zastąpione me-
rytoryczną decyzją stwierdzającą brak 
podstaw do działania ze strony pozwa-
nego – UOKIK.

3. 1033/11 
2012.03.01
„Z.” Sp. z o. o. 
Decyzja 
z 31.12.2008 
Kara z tytułu 
nieudzielenia 

SOKIK oddalił odwołanie
Nie ma racji powód podnosząc w od-
wołaniu, że żądane informacje nie 
wniosłyby istotnych faktów do prowa-
dzonego postępowania antymonopo-
lowego, albowiem ocena, czy żądane 
od przedsiębiorcy informacje są 

SA oddalił apelację.
w przedmiotowej sprawie sąd pierw-
szej instancji dokonał prawidłowej oce-
ny, że: po pierwsze – powód nie był 
uprawniony do odmowy (zaniechania) 
udzielenia żądanej przez organ infor-
macji twierdząc, że jego zdaniem
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informacji żą-
danych przez 
Prezesa Urzę-
du na podstawie 
art. 50 uokik, 
w postępowa-niu 
antymonopolo-
-wym prowadzo-
nym w sprawie 
podejrze-nia nad-
używania pozycji 
dominującej

istotne dla prowadzonego postępo-
wania, należy wyłącznie do Preze-
sa Urzędu. Niezależnie od tego Sąd 
Okręgowy wyraził pogląd, że żądane 
przez Prezesa Urzędu informacje były 
istotne dla toku postępowania antymo-
nopolowego, zaś ich nieprzekazanie 
wpłynęło na opóźnienie przekazania 
jego odwołania do SOKIK.

informacja ta nie jest konieczna, a po 
drugie – żądana przez organ informa-
cja była rzeczywiście konieczna do 
prowadzonego postępowania anty-
monopolowego. Dlatego, wobec naru-
szenia obowiązku wynikającego z art. 
50 ustawy, Prezes UOKIK miał pod-
stawy do nałożenia na powoda kary 
pieniężnej.

4. 1038/11 
2012.03.20
(…) S.A.
Decyzja 
z 9.05.2011
nadużywanie po-
zycji dominują-
cej na krajowym 
rynku kolejo-
wych przewo-
zów towarowych 
polegające na 
przeciwdziałaniu 
ukształtowaniu 
się warunków 
niezbędnych 
do powstania 
bądź rozwoju 
konkurencji 

SOKIK oddalił odwołanie
Działania powoda polegające na od-
mowie świadczenia usług kolejowego 
przewozu towarów swoim konkuren-
tom na zasadach szczególnych tj. 
w drodze zawierania umów przewi-
dujących upusty od taryfy towarowej 
stanowią zarzucaną praktykę. Konku-
renci nie mają możliwości uzyskania 
upustów pomimo, że spełniają wszyst-
kie warunki jak podmioty nie będące 
konkurentami powoda, które upusty 
takie otrzymują. W ocenie Sądu, skoro 
w określonych warunkach powód ma 
mniejsze koszty świadczenia usłu-
gi, co uzasadnia niższe oczekiwanie 
cenowe za swoją usługę (przez przy-
znanie upustu) to nie ma znaczenia, 
czy podmiot zlecający usługę w tych 
warunkach jest konkurentem powoda 
czy nie

SA oddalił apelację.
Nie można uznać za uzasadnioną 
argumentację podniesioną przez po-
woda, jakoby sprawą decydującą dla 
udzielenia upustów były jego koszty 
związane z realizacją zlecenia przewo-
zów. Gdyby bowiem w grę wchodziło 
tylko takie kryterium, powód nie po-
sługiwałby się pojęciem „konkurenta”. 
Skoro jednak powód odmawiał udzie-
lenia upustów swoim konkurentom, to 
przyjąć należy, że w tym zakresie wy-
korzystywał swoją pozycję dominującą. 

5. 998/11 2012.04.03
Bank (…) S.A.
Decyzja 
z 11.12.2009
Po przeprowa-
dzeniu postępo-
wania w sprawie 
nałożenia kary 
pieniężnej za 
niewykonanie 
wydanej decyzji 
(…) nałożył na (…) 
Bank SA z sie-
dzibą w W. karę 
pieniężną.

SOKIK oddalił odwołanie
Przepisy uokik nie precyzują w jakim 
terminie prawomocna decyzja powin-
na być wykonana, jednakże przyjąć 
należy, iż wykonanie powinno na-
stąpić niezwłocznie po uprawomoc-
nieniu decyzji, co nastąpiło w dniu 
19.01.2008r. Powód rozpoczął dzia-
łania zmierzające do realizacji decyzji 
dopiero w czerwcu 2008 r., przy czym 
zakończenie jej wykonania nastąpiło 
z dniem 22.12.2008r.Podmioty profe-
sjonal-nie powinny zorganizować swo-
ją działalność w sposób umożliwiający 
sprawne funkcjonowanie i wykonywa-
nie obowiązków nakładanych przez 
organy władzy państwowej. 

SA oddalił apelację.
W ocenie SA– mając na uwadze, iż 
niewykonanie decyzji (…) przez po-
woda nastąpiło jak trafnie ustalił SO 
z winy nieumyślnej (niedbalstwa) – 
wymierzoną przez Prezesa UOKiK 
karę pieniężną w wysokości 600 euro 
za każdy dzień zwłoki w łącznej wy-
sokości 846.162,72 złotych, należało 
uznać za adekwatną do stopnia za-
grożenia interesu publicznoprawnego 
opieszałością podmiotu w wykonaniu 
ciążących na nim obowiązków i usta-
loną zgodnie z dyrektywami zawartymi 
w art. 111 uokik.
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6. 1428/11 
2012.05.17
(…) z siedzibą 
w A., H. Decyzja 
z 28.08.2009
nałożenie kary 
pieniężnej za każ-
dy z 26 dni zwło-
ki, w wykonaniu 
decyzji Prezesa 
w sprawie koncen-
tracji, polegającej 
na przejęciu przez 
(…) z siedzibą 
w A., Holandia, 
kontroli nad (…) 
Sp. z o.o. z siedzi-
bą w K. 

SOKIK oddalił odwołanie
Powód nie wykazał, iż spełnienie wa-
runków określonych w decyzji było 
niemożliwe przy zachowaniu należy-
tej staranności, w szczególności, że 
wyzbycie się praw, chociażby nieod-
płatne , do wymienionych w wyzna-
czonym terminie było niemożliwe. 
Podniesiono również, że akceptując 
warunek powód musiał się liczyć 
z tym, że nie znajdzie kontrahenta 
skłonnego zapłacić satysfakcjonują-
cą go cenę. Uznano dodatkowo, iż 
likwidacja sklepów bez wyzbycia się 
wymienionych praw do nieruchomości, 
w których sklepy te prowadziły swoja 
działalność, nie stanowiła wykonania 
warunku określonego decyzją. W oce-
nie Sądu fakt, że znajomość treści 
decyzji przez konkurentów utrudniała 
wykonanie wskazanych w niej warun-
ków obciąża powoda, gdyż nie wystę-
pował on z wnioskiem o ograniczenie 
prawa wglądu w tym zakresie.

SA oddalił apelację.
zgodnie z utrwalonymi zapatrywaniami 
SN odpowiedzialność z tytułu narusze-
nia obowiązków wynikających z uokik 
ma charakter odpowiedzialności obiek-
tywnej w tym sensie, że stwierdzenie 
zawinionego charakteru przedmioto-
wego naruszenia nie jest konieczną 
przesłanką stwierdzenia naruszenia jej 
przepisów. Rozważania w przedmiocie 
winy przedsiębiorcy są zatem zbędne 
z punktu widzenia możliwości zastoso-
wania przepisów prawa materialnego. 
Brak zaskarżenia decyzji uzasadnia 
wniosek, że powód godził się z ko-
niecznością wykonania nałożonych na 
niego obowiązków, tak jak zostały one 
określone w  tej decyzji (co do treści 
warunku oraz co do terminu wykona-
nia). Brak zatem podstaw do uznania, 
że warunki te nie były jasne i zrozu-
miałe. Potencjał ekonomiczny powoda 
uzasadniał nałożenie kary pieniężnej 
w wysokości stanowiącej równowar-
tość 5000 euro za każdy dzień zwłoki.

7. 1384/11 
2012.04.20
Towarzystwo S.A. 
z siedzibą w K.
Decyzja 
z 31.12.2008r.
porozumienie 
ograniczające 
konkurencję na 
krajowym rynku 
hurtowej sprze-
daży farb, lakie-
rów i wyrobów 
pomocniczych

SOKIK obniżył karę pieniężną
Okoliczność nie realizowania przez 
powoda umowy z (…) „(…)” S.A. po-
przez nie składanie jakichkolwiek 
zamówień na towary tejże spółki, 
powinna zostać uwzględniona przy 
ocenie wysokości kary nałożonej na 
to przedsiębiorstwo, czego organ 
antymonopolowy nie uczynił. Przy 
założeniu jednolitości pozostałych 
przesłanek wymiaru kary, odpowiednio 
procentowo wyższa winna być kara 
wobec uczestników porozumienia wy-
konujących umowę z inicjatorem poro-
zumienia niż wobec przedsiębiorców, 
którzy nie realizowali umowy w prak-
tyce. Uzasadnione jest to indywidual-
nym charakterem tejże kary. 

SA oddalił apelację.
Powodowa spółka nigdy nie wypowie-
działa zawartej z „(…)” S.A. w dniu 2 IV 
2003 r. umowy ani nigdy w sposób ot-
warty nie zdystansowała się od kształ-
towanej postanowieniami powyższej 
umowy praktyki antykonkurencyjnej. 
SO prawidłowo uznał, iż na odstą-
pienie od nałożenia na powoda kary 
pieniężnej nie pozwalał stopień doko-
nanego przez niego naruszenia przepi-
sów tejże ustawy. Stopień naruszenia 
przepisów ustawy to inaczej waga do-
konanego naruszenia, którą wyznacza 
przede wszystkim typ naruszenia.

31 /12 2012.05.17
E. Sp. z o.o. z sie-
dzibą w E.
Decyzja 
z 26.08.2009r.
nadużywanie po-
zycji dominującej 
na lokalnym ryn-
ku wykonywania 
regularnych

SOKIK oddalił odwołanie
Istotą zarzucanej praktyki nie było 
wyłącznie stosowanie cen poniżej 
kosztów średnich, ani też stosowanie 
subsydiowania skrośnego, lecz tak jak 
to uznał Prezes UOKiK stosowanie 
przez powoda tzw. „cen drapieżnych”, 
tj. cen poniżej średnich kosztów całko-
witych w ramach planu wyeliminowa-
nia konkurentów. Zarzut

SA oddalił apelację.
Powódka nie zakwestionowała sku-
tecznie przeprowadzonej przez organ 
antymonopolowy kalkulacji średnich 
kosztów całkowitych i średnich kosz-
tów zmiennych. Nie wykazała, że 
faktycznie w tej kalkulacji pominięto 
okoliczności mające wpływ na cenę, 
takie jak cena oleju napędowego.  
Skuteczne zakwestionowanie
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8. przewozów osób 
na linii komunika-
cyjnej E. – B. po-
przez narzucanie 
rażąco niskich cen 
biletów jednorazo-
wych za przejazd 
na w/w liniach

zaskarżonej decyzji dotyczył okresu, 
kiedy stosowana przez powoda cena, 
niższa od średnich kosztów całkowi-
tych i wyższa od średnich kosztów 
zmiennych, była niższa od ceny stoso-
wanej przez konkurenta, a więc zmie-
rzała w istocie do jego wyeliminowania 
z rynku właściwego.

dokonanej przez SOKIK oceny wyni-
ków analizy działalności gospodarczej 
powódki wymagałoby wiadomości spe-
cjalnych i w związku tym powołania 
dowodu z opinii biegłego. Powódka 
takiego wniosku nie zgłosiła.

9. 1142/11 
2012.05.23
NFZ w W
Decyzja 
z 10.07.2009
nadużywanie 
przez NFZ w W. 
pozycji dominują-
cej na krajowym 
rynku organizo-
wania świadczeń 
zdrowotnych 
finansowanych 
ze środków pub-
licznych poprzez 
przeciwdziałanie 
ukształtowaniu 
się warunków 
niezbędnych 
do powstania 
bądź rozwoju 
konkurencji 

SOKIK oddalił odwołanie
NFZ na rynku właściwym w sprawie 
tj. organizowania świadczeń zdrowot-
nych finansowanych ze środków pub-
licznych posiada pozycje dominującą 
do tego stopnia silną, że jego działa-
nia na rynku właściwym w zakresie 
działalności dotyczącej kształtowania 
treści umów o udzielenie świadczeń 
opieki zdrowotnej wywołują skutek 
w zakresie konkurencji pomiędzy 
uczestnikami na rynku powiązanym 
z rynkiem właściwym tj. rynkiem wyko-
nywania usług medycznych. Dotyczy 
to zwłaszcza wyboru ofert w drodze 
konkursowej, który winien uwzględ-
niać wszystkie kryteria określone 
w ustawie o świadczeniach opieki 
zdrowotnej

SA oddalił apelację.
W tabelach ujęte są wszystkie parame-
try mające wpływ na wynik konkursu, 
w tym parametr określony przez powo-
da jako „ciągłość” dający dodatkowe 
punkty świadczeniodawcom mającym 
wcześniej podpisane umowy z NFZ. 
Ma on charakter nie merytoryczny, nie 
chodzi bowiem w nim o ocenę czy cią-
głość jest korzystna dla pacjenta lecz 
przesądzający jest sam fakt zawarcia 
wcześniej umowy, niezależnie od tego 
czy umowa ta była wykonywana właś-
ciwie. Dokonywany przez NFZ podział 
na „swoich” i „obcych” świadczenio-
dawców i premiowanie tych pierwszych 
stawia tych drugich z góry w gorszej 
pozycji a nawet prowadzić może do ich 
wykluczenia z rynku a tym samym jest 
działaniem antykonkurencyjnym.
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B. Orzeczenia w sprawach z zakresu zbiorowych interesów konsumentów (sygn. akt VI ACa)

Lp

Sygnatura. Data. 
Powód.

Decyzja Preze-
sa UOKIK wraz 

z sentencją.

Uzasadnienie wyroku 
SOKiK

Sentencja i uzasadnienie 
wyroku SA

1. 956/11 2012.01.12
Koło Terenowe nr (…) 
Społecznego Towa-
rzystwa (…) w P. 
Decyzja 
z 23.12.2009r.
Praktyką naruszającą 
zik, stosowanie we 
wzorcach postano-
wień wpisanych do 
Rejestru postano-
wień uznanych za 
niedozwolone.

SOKIK zważył co następuje:
Uchylił decyzję w zakre-
sie kary pieniężnej, w po-
zostałym zakresie oddalił 
odwołanie. 
W ocenie sądu, okoliczności 
sprawy, jak również względy 
celowości przemawiają za 
odstąpieniem od wymierze-
nia kary pieniężnej. Praktyki 
powoda nie dotknęły szero-
kiego kręgu konsumentów 
Przedsiębiorca nie działał 
w warunkach recydywy 
antymonopolowej. 

SA obniżył karę pieniężną.
zmienił zaskarżony wyrok częściowo to jest 
zmienił decyzję Prezesa przez obniżenie kary 
pieniężnej do kwoty 12.000 zł. Naruszenie 
zbiorowych interesów konsumentów przybrało 
postać stosowania we wzorcach postanowień, 
które wypełniają kryteria uznania ich za niedo-
zwolone, co uzasadnia przyjęcie znacznego 
stopnia naruszenia uokik. Powyższe, w ocenie 
Sądu odwoławczego uprawnia jedynie do ob-
niżenia nałożonej kary pieniężnej.

2. 907/11 2012.01.31
(…) S. A. w K.
Decyzja z 21.09.2009
Praktyka naruszająca 
zik., polegająca na 
obciążaniu odbior-
ców, niebędących 
właścicielami układów 
pomiarowo-rozlicze-
niowych, kosztami 
sprawdzenia pra-
widłowości działania 
tych układów w sy-
tuacji, gdy nie pod-
dano ich badaniom 
laboratoryjnym

SOKIK zważył co następuje:
Uznanie reklamacji po 
sprawdzeniu układu pomia-
rowo rozliczeniowego za po-
mocą licznika wzorcowego, 
jeżeli co najmniej dwukrot-
nie przekroczony został limit 
błędu nie wprowadza w błąd 
konsumenta, gdyż zasto-
sowana metoda umożliwia 
weryfikację z taką właśnie 
dokładnością. 

SA częściowo uchylił zaskarżony wy-
rok i przekazał SOKIK do ponownego 
rozpoznania.
Rozważenia wymaga stanowisko pozwanego 
według którego za poprawnie działający układ 
pomiarowo - rozliczeniowy może być uznany 
układ działający wadliwie. W sprawie SOKIK 
w istocie nie zbadał zatem czy praktyka sto-
sowana przez (…) S.A. w W. narusza zbioro-
we interesy klientów wyczerpując znamiona 
nieuczciwej praktyki rynkowej. Z powyższych 
względów w części decyzji Prezesa zaskar-
żony wyrok podlegał uchyleniu na podstawie 
art. 386 § 4 k.p.c., a sprawa w tej części prze-
kazaniu do ponownego rozpoznania Sądowi 
I instancji.

3. 1036/11 2012.02.08
Biuro Podróży (…) 
„(…)” S.A. w W.
Decyzja z 30.09.2009
Praktyką naruszająca 
zik, stosowanie we 
wzorcach postano-
wień wpisanych do 
Rejestru postano-
wień uznanych za 
niedozwolone.

SOKIK oddalił odwołanie.
Sąd Okręgowy podzielił sta-
nowisko wyrażone w uchwa-
le SN z dnia 13.07.2006 III 
SZP 3/06, iż stosowanie po-
stanowień wzorców umów 
o treści tożsamej z treścią 
postanowień uznanych za 
niedozwolone i wpisanych 
do rejestru, może być uzna-
ne w stosunku do innego 
przedsiębiorcy za praktykę 
naruszającą zik. 

SA oddalił apelację.
Zdaniem SA pogląd powoda o braku tożsamo-
ści tych klauzul nie jest prawidłowy. Oba po-
stanowienia prowadzą bowiem do wyłączenia 
odpowiedzialności organizatora turystyki za 
niewykonanie zobowiązania, zastrzegając dla 
niego uprawnienie do odwołania, bez koniecz-
ności ponoszenia jakichkolwiek dodatkowych 
kosztów, imprezy turystycznej z przyczyn od 
niego niezależnych. Sformułowanie „przyczy-
ny od organizatora niezależne” ma szerszy 
zakres pojęciowy aniżeli przesłanki egzone-
racyjne wymienione w ustawie o usługach 
turystycznych.
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4. 1153/11 2012.02.14
Telewizja Kablowa 
„(…)” z siedzibą w Ł.
Decyzja 
z 07.10.2009r.
Praktyką naruszającą 
zik, stosowanie we 
wzorcach postano-
wień wpisanych do 
Rejestru postano-
wień uznanych za 
niedozwolone.

SOKIK oddalił odwołanie.
Sąd podzielił ustalenia fak-
tyczne Prezesa, a w szcze-
gólności to, że powód 
stosował wzorce umowne, 
zawierające abuzywne klau-
zule o treści identycznej lub 
bardzo zbliżonej do tych, 
które zostały już wcześniej 
wpisane do „Rejestru nie-
dozwolonych postanowień 
umownych”, co stanowiło 
praktykę naruszającą zik

SA oddalił apelację.
Jeśli chodzi o sporne między stronami za-
gadnienie tj. – czy w dacie wydania przed-
miotowej decyzji spełnione zostały warunki 
zastosowania art. 27 uokik to zebrane w spra-
wie dowody nie dają podstaw do podzielenia 
stanowiska; o zaprzestaniu stosowania niedo-
zwolonej praktyki, o której mowa w art. 24 ust. 
1 pkt 1 cyt. wyżej ustawy można mówić jedy-
nie wówczas gdy „stare” wzorce zawierające 
abuzywne klauzule przestaną wiązać konsu-
mentów. Jest to jedyna praktyka w przypadku 
której zachodzi korelacja czasowa między 
„stosowaniem” a „wywoływaniem skutków” 
Nie wystarcza więc sama zmiana sposobu 
postępowania przez przedsiębiorcę.

5. 1010/11 2012.02.15
Bank S.A. w W
Decyzja 
z 18.09.2009r.
Praktyką naruszająca 
zik działania przed-
siębiorcy Banku (…) 
S.A. polegające na 
naruszeniu obowiąz-
ku udzielania kon-
sumentom rzetelnej, 
prawdziwej i pełnej 
informacji oraz sto-
sowaniu nieuczciwej 
i wprowadzającej 
w błąd reklamy konta.

SOKIK oddalił odwołanie.
reklama wprowadza-
ła konsumentów w błąd, 
albowiem- wbrew jej 
treści- część przelewów wy-
konywanych elektronicznie 
w danym miesiącu nie była 
całkowicie bezpłatna. Rekla-
ma, która znajdowała się na 
ulotce i stronie internetowej 
powoda, nie zawierała peł-
nej informacji o całkowitym 
koszcie operacji i zasadach 
naliczania opłat za przelewy 
internetowe.

SA oddalił apelację.
W ocenie SA także osoba świadoma, racjo-
nalna i dostatecznie obeznana z realiami 
panującymi na rynku bankowym mogła zo-
stać wprowadzona w błąd. Powód kierował 
swoją ofertę nie do przeciętnego posiadacza 
rachunku bankowego, ale do klienta, który 
zdecydowany był ponosić większe opłaty za 
prowadzenie rachunku w zamian za dodat-
kowe korzyści. Mógł on więc -czytając in-
formacje zamieszczane przez Bank o treści 
„bezpłatne transakcje Wszystkie przelewy 
krajowe realizowane w Oddziałach i (…)są 
realizowane w ramach (…) bezpłatnie”- być 
przekonany o tym, że nie będzie ponosił do-
datkowo kosztów związanych z wykonywany-
mi przelewami.

6. 1150/11 2012.03.08
Politechnika (…) w B.
Decyzja 
z 12.10.2009r.
Praktyką naruszająca 
zik, stosowanie we 
wzorcach postano-
wień wpisanych do 
Rejestru postano-
wień uznanych za 
niedozwolone.

SOKIK oddalił odwołanie.
Odnosząc się do zarzutu 
dotyczącego braku tożsa-
mości § 4 ust. 3 regulaminu 
studiów z klauzulą wpisaną 
do rejestru klauzul niedo-
zwolonych, sąd uznał go 
za niezasadny, albowiem 
obydwa postanowienia dają 
przedsiębiorcy prawo do 
jednostronnej zmiany planu 
zajęć już po jego ogłosze-
niu bez podania ważnych 
przyczyn.

SA obniżył karę pieniężną.
W ocenie SA rozstrzygnięcie było co do za-
sady słuszne. Jednakże zważywszy na treść 
wydanych i opublikowanych przez Prezesa 
wyjaśnień w sprawie ustalania wysokości kar 
pieniężnych za stosowanie praktyk narusza-
jących zbiorowe interesy konsumentów, które 
nie mają wiążącego charakteru, w okolicz-
nościach przedmiotowej sprawy możliwe było 
obniżenie nałożonych na powoda kar pienięż-
nych także w zakresie naruszenia zakazów 
opisanych w punktach III i IV decyzji, z uwagi 
na wystąpienie okoliczności łagodzących

7. 1271/11 2012.03.14
I. S. prowadzący dzia-
łalność gospodarczą
Decyzja z 3.11.2009r.
Praktyką naruszającą

SOKIK oddalił odwołanie:
Odpowiednie przypisanie 
kwestionowanej klauzuli do 
postanowienia ujawnionego 
w Rejestrze, wobec treści

SA oddalił apelację.
Skoro w niniejszej sprawie zostało stwierdzo-
ne, że w swoim wzorcu powód zawarł klauzu-
le tożsame z postanowieniami wpisanymi do 
Rejestru, to z powyższego wynika, że Prezes
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zik, stosowanie we 
wzorcach postano-
wień wpisanych do 
Rejestru postano-
wień uznanych za 
niedozwolone.

art. 24 ust. 2 pkt 2 uokik jest 
wystarczające, aby uznać 
działanie przedsiębiorcy 
za bezprawne z punktu 
widzenia przypisania mu 
dopuszczenia się praktyki 
naruszającej zik

UOKiK prawidłowo uznał, że przedsiębiorca 
dopuścił się naruszenia zik.. Dla oceny działa-
nia powoda nie ma przy tym znaczenia – jak 
trafnie wskazał SO– to, czy dane klauzule były 
stosowane w umowach z konkretnymi klienta-
mi ani tym bardziej, czy na skutek ich stoso-
wania jakikolwiek konsument poniósł szkodę.

8. 1233/11 2012.03.22
Politechnika (…) w W.
Decyzja 
z 08.09.2008r.
Praktyką naruszająca 
zik, stosowanie wzor-
ca, który nie określa 
warunków odpłatności 
za studia

SOKIK oddalił odwołanie:
W ocenie sądu stosowany 
przez powoda wzorzec nie 
określa warunków odpłat-
ności za studia w zakresie 
opłat pobieranych na pod-
stawie art. 99 ust. 1 ustawy 
i § 20 rozporządzenia. Cy-
wilno-prawny charakter sto-
sunku prawnego łączącego 
studenta z uczelnią zakłada 
prawo studenta do pełnej 
informacji o warunkach za-
wieranego kontraktu, w tym 
odpłatności za studia.

SA oddalił apelację.
SA podzielił argumentację SN wyrażoną 
w uzasadnieniu do wyroku wywołanego skar-
gą kasacyjną pozwanego Prezesa UOKIK 
a mianowicie, że pojęcie „studia” jest pojęciem 
szerszym od pojęcia „usługa edukacyjna” 
W pojęciu studia zawierają się wszystkie usłu-
gi edukacyjne przewidziane dla danego ro-
dzaju studiów. Stosowany przez Politechnikę 
wzorzec umowny zbieżny jest z postanowie-
niami wpisanymi do rejestru prowadzonego 
przez Prezesa UOKIK. A od profesjonalnego 
podmiotu jakim jest Politechnika należy ocze-
kiwać, że mając nieograniczony dostęp do 
tego rejestru będzie zapoznawać się z jego 
wpisami.

9. 1311/11 2012.03.30
Towarzystwo Bu-
downictwa Społecz-
nego (…) Sp. z o.o. 
Sp.k.a.z siedzibą w K.
Decyzja 
z 14.07.2009r.
Decyzja zobowiązują-
ca do zmiany zawar-
tych umów i złożenia 
sprawozdania z ich 
wykonania

SOKIK oddalił odwołanie:
Odnośnie podniesione-
go zarzutu naruszenia art. 
28 ust 1, 2 i 3 uokik, sąd 
zważył, że Prezes UOKiK 
określając w decyzji 6 mie-
sięczny termin na anekso-
wanie zawartych umów, 
był do tego uprawniony 
w ramach swobodnego 
uznania organu admini-
stracyjnego. Podobnie Sąd 
ocenił obowiązek złożenia 
sprawozdania o stopniu wy-
konania obowiązku wska-
zując, że to Prezes UOKiK 
sam decyduje o terminach 
składania informacji, o stop-
niu wykonania zobowiąza-
nia i o szczegółowości tej 
informacji

SA oddalił apelację.
Zdaniem SA nałożony przez Prezesa UOKiK 
termin 6 miesięcy na wykonanie nałożonego 
obowiązku aneksowania wszystkich umów 
zawieranych z konsumentami przebywającymi 
na terenie RP jest wystarczający i odpowiedni 
do rodzaju nałożonych zaskarżoną decyzją 
obowiązków. Nałożenie w decyzji obowiązku 
składania przez przedsiębiorcę w wyznaczo-
nym terminie informacji o stopniu realizacji 
przyjętych przez niego zobowiązań służy kon-
troli wykonania tego obowiązku. Jeśli Prezes 
UOKiK stwierdzi jakiekolwiek nieprawidłowo-
ści w realizacji zobowiązań, może wydaną 
przez siebie decyzję uchylić.

10. 1380/11 2012.04.13
(…) SA w W.
Decyzja 
z 31.12.2009r.
Praktyką naruszająca 
zik, stosowanie we 
wzorcach postano-
wień wpisanych do 
Rejestru postano-

SOKIK oddalił odwołanie:
doszło do naruszenia prawa 
konsumenta do uczestni-
ctwa w grze rynkowej na 
równych warunkach, po-
przez stosowanie przez 
powoda klauzuli z rejestru. 
Zasadne jest podanie treści 
decyzji do publicznej

SA uchylił obowiązek publikacji w dzienni-
ku ogólnopolskim oraz obniżył wysokość 
kary.
W ocenie Sądu, nie kwestionując celu nało-
żonego obowiązku – informacje o stosowaniu 
praktyk, o wyeliminowaniu skutków stosowa-
nej niedozwolonej praktyki i jego funkcji – re-
presyjnej, edukacyjnej oraz prewencyjnej,
wystarczający był nakaz publikacji decyzji
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wień uznanych za 
niedozwolone

wiadomości i nie ma to cha-
rakteru wyłącznie represyj-
nego. Publikacja tej decyzji 
ma także znaczenie eduka-
cyjne dla konsumentów

na stronie internetowej, jak w prawomocniej 
części pkt II decyzji. SA dopatrzył się narusze-
nia przez SO przepisu art. 111 uokik poprzez 
zaakceptowanie dla powoda kary rażąco 
wygórowanej w stosunku do okresu, stopnia 
i wskazanych okoliczności naruszenia przepi-
sów uokik, i obniżył wysokość kary

11. 1320/11 2012.04.18
(…) Sp. z o.o. z sie-
dzibą w Sz.
Decyzja 
z 31.08.2009r.
Praktyką naruszająca 
zik, stosowanie we 
wzorcach postano-
wień wpisanych do 
Rejestru postano-
wień uznanych za 
niedozwolone.

SOKIK oddalił odwołanie.
W ocenie Sądu tożsamość 
postanowień wskazanych 
przez Prezesa UOKiK, z po-
stanowieniami wpisanym do 
Rejestru nie budzi wątpli-
wości. Jeżeli nawet posta-
nowienia wykorzystywane 
przez powoda różniły się 
nieznacznie od postanowień 
wpisanych do Rejestru, to 
okoliczność ta nie miała 
wpływu na uznanie, że dzia-
łanie (…) stanowiło praktykę 
naruszającą zik.

SA oddalił apelację.
Prawidłowe i znajdujące oparcie w zebranym 
w sprawie materiale dowodowym są poczy-
nione przez Sąd Okręgowy ustalenia faktycz-
ne, które Sąd Apelacyjny podziela uznając, 
iż podniesione w apelacji zarzuty nie mogą 
prowadzić do podważenia prawidłowości roz-
strzygnięcia Sądu I instancji.

12. 1473/11 2012.04.25
(…) Spółka z o.o. 
w K.
Decyzja 
z 30.12.2009r.

SOKIK oddalił odwołanie:
O tożsamości klauzul moż-
na mówić, kiedy ich po-
równanie i szczegółowa 
analiza wskazuje, że istota 
postanowień i wynikające 
z nich negatywne skutki 
prawne dla konsumentów są 
identyczne. 
O tożsamości klauzul de-
cydują takie elementy, jak 
tożsamość stosunków, któ-
rych dotyczą obie klauzule 
zbieżność treści obu klauzul 
wpływających na te same 
interesy konsumentów 
a różnice w brzmieniu doty-
czą jedynie szczegółowych 
elementów.

SA częściowo zmienił zaskarżoną decyzję 
oraz obniżył wysokość kary.
Jak trafnie uznał SOKiK – klauzule określone 
w punktach pierwszym, drugim i dziewiątym 
stanowią zapisy o stosunkowo dużej szkodli-
wości, zatem spośród 11 zakwestionowanych 
postanowień [z których 7 stanowią postano-
wienia o stosunkowo dużej szkodliwości, a 4 
określono jako dotkliwe dla konsumentów] 
3 zgodnie ze stanowiskiem powoda uznane 
ostatecznie za nieszkodliwe dla konsumentów 
stanowią około 30 % określonych wyżej po-
stanowień abuzywnych, co uzasadniało obni-
żenie kary oznaczonej przez Prezesa z kwoty 
202.089 zł do kwoty 161.671,20 zł.

13. 1495/11 2012.04.25
(…) S.A. w W.
Decyzja 
z 18.12.2009r.
praktyka naruszającą 
zik wyłączenie prawa 
konsumenta, do uzy-
skania zwrotu należ-
ności stosownego do 
niewykorzystanego 
świadczenia przewo-
zo-wego po potrące-
niu odstępnego

SOKIK zważył co następuje
Prezes Urzędu prawidłowo 
wykazał naruszenie przez 
powoda przesłanek określo-
-nych w art. 27 ust. 1 i 2 
uokik, w przypadku praktyk 
opisanych w pkt I, II, IV i V 
decyzji. Waga naruszone-
go dobra i interes publiczny 
uzasadniają nałożenie kary 
pieniężnej.

SA oddalił obydwie apelacje.
Promocyjna cena i oferta powoda nie wyklu-
czała naruszenia interesów konsumentów 
poprzez uniemożliwienie rezygnacji z podróży 
z możliwością odzyskania części należności. 
Wskazane okoliczności nie mogą jednak uza-
sadniać w ogóle braku wymierzenia kary albo-
wiem obowiązek ten wynika ze stwierdzonego 
naruszenia przez powoda zbiorowych intere-
sów konsumentów.
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14. 1469/11 2012.04.26
(…) Towarzystwo 
Ubezpieczeń S.A. 
w S.
Decyzja 
z 30.12.2009r.
Praktyką naruszająca 
zik, stosowanie we 
wzorcach postano-
wień wpisanych do 
Rejestru postano-
wień uznanych za 
niedozwolone.

SOKIK oddalił odwołanie:
Przedmiotem sprawy było 
bezprawne działanie przed-
siębiorcy poprzez używanie 
we wzorcu postanowienia 
umownego wpisanego do 
Rejestru, a takie niewątpli-
wie miało miejsce w przed-
miotowej sprawie. Sąd 
w całości podzielił stanowi-
sko pozwanego co do wy-
miaru kary pieniężnej.

SA oddalił apelację.
Apelacja jest bezzasadna. SO dokonał pra-
widłowych ustaleń faktycznych, które SO 
podziela i przyjmuje za własne. SA podziela 
również ocenę prawną dokonaną przez SO.

15. 1383/11 2012.05.16
„(…)” sp. z o.o. w N.
Decyzja 
z 03.08.2009r.
Praktyką naruszającą 
zik, stosowanie we 
wzorcach postano-
wień wpisanych do 
Rejestru postano-
wień uznanych za 
niedozwolone.

SOKIK oddalił odwołanie:
Na podstawie porównania 
zakwestionowanych w de-
cyzji postanowień z poda-
nymi klauzulami wpisanymi 
do Rejestru, Sąd ustalił, że 
za-kwestionowane postano-
wienia mieszczą się w hipo-
tezach klauzul wpisanych 
do Rejestru wskazanych 
w decyzji.

SA oddalił apelację.
Apelująca zmierza do podważenia zasadności 
argumentacji, która była podstawą do uzna-
nia określonych klauzul za niedozwolone, co 
nie może być przedmiotem badania w danej 
sprawie. Skoro więc SO prawidłowo ustalił, 
że powódka stosuje praktykę naruszającą zik, 
polegającą na umieszczeniu we wzorcu umo-
wy postanowień wpisanych do Rejestru, to 
zaskarżone rozstrzygnięcie jest trafne.

16. 1379/11 2012.06.28
(…) SA w Ł.
Decyzja 
z 03.12.2009r.
Praktyką naruszającą 
zik, stosowanie we 
wzorcach postano-
wień wpisanych do 
Rejestru postano-
wień uznanych za 
niedozwolone.

SOKIK oddalił odwołanie:
Prezes prawidłowo wykazał 
istnienie publicznoprawnego 
zbiorowego interesu kon-
sumentów, który został na-
ruszony wskutek działania 
spółki. 

SA obniżył karę pieniężną.
W ocenie SA zarzut naruszenia przez SO 
art.111 uokik zasługuje na uwzględnienie. 
Zdaniem Sądu Apelacyjnego w niniejszej 
sprawie zachodziły przesłanki obniżenia wy-
sokości nałożonej kary.  Powód podejmował 
bowiem starania w celu wyeliminowania kwe-
stionowanych klauzul z obrotu. 

17. 196/12 2012.06.28
Przedsiębiorstwo (…) 
S.A. z siedzibą w O.
Decyzja 
z 30.12.2009r.
Praktyką naruszają-
cą. zik, stosowanie 
we wzorcach posta-
nowień wpisanych 
do Rejestru posta-
nowień uznanych za 
niedozwolone.

SOKIK oddalił odwołanie:
Sąd podzielił w całości usta-
lenia faktyczne dokonane 
przez pozwanego. Nato-
miast fakt dobrowolnego 
zaniechania stosowania 
abuzywnych postanowień 
wzorców umownych został 
w dostateczny sposób wzię-
ty pod uwagę przy wymie-
rzaniu kary.

SA obniżył karę pieniężną.
Apelacja powoda może odnieść częściowy 
skutek jedynie w zakresie dotyczącym roz-
miaru nałożonej na przedsiębiorcę kary pie-
niężnej. Słusznie bowiem podnosi skarżący, 
że pominięte zostało jego faktyczne działanie 
w kontaktach handlowych z konsumentami, 
gdzie stwarzano im realną możliwość kształto-
wania treści określonej umowy, co w przypad-
ku przedsiębiorców z branży deweloperskiej 
należy uznać za rzadkość.
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C. Orzeczenia w sprawach z zakresu energetyki (sygn. akt VI ACa)

Lp

Sygnatura. Data. 
Powód.

Decyzja Preze-
sa URE wraz 
z sentencją.

Sentencja i uzasadnienie wyroku 
SOKiK Uzasadnienie wyroku SA

1. 1412/11 
2012.01.19
M.B. Decyzja 
z 30.12.2008
nałożenie kary pie-
niężnej z powodu 
naruszenia warun-
ku 2.2.3. koncesji

SOKIK oddalił odwołanie
Na powodzie jako przedsiębiorcy spo-
czywał obowiązek stworzenia takiej 
organizacji obrotu, która wykluczałaby 
wprowadzenie do sprzedaży paliwa 
o jakości nieodpowiadającej obowią-
zującym przepisom. 

SA oddalił apelację.
SO prawidłowo rozważył wszystkie 
okoliczności wpływające na wysokość 
orzeczonej kary; należy podzielić jego 
rozważania w zakresie wysokiej szkod-
liwości czynu/ zagrożenie bezpieczeń-
stwa konsumentów/ oraz nie dołożenia 
w ogóle staranności w zakresie zbada-
nia: co jest oferowane konsumentom, 
mimo braku stosownego certyfikatu

2. 1411/11 
2012.01.19
(…) Sp. z o.o. 
z siedzibą w P
Decyzja 
z 29.12.2008r.
nałożenie kary 
pieniężnej z po-
wodu naruszenia 
warunku 2.1.1. 
koncesji na dys-
trybucję energii 
elektrycznej 

SOKIK oddalił odwołanie
Spółka przekroczyła terminy na wyda-
nie warunków technicznych oraz nie 
dochowała należytej staranności przy 
opracowywaniu projektów warunków 
przyłączenia kierowanych do (…) S.A. 
w W., dla farm wiatrowych K., P. oraz 
L.

SA uchylił decyzję
Zasadny okazał się zarzut naruszenia 
art. 56 ust. 1 pkt.12 Pe. Przepis ten 
penalizuje, jak to wyjaśnił SN, nieprze-
strzeganie obowiązków wynikających 
bezpośrednio, a zatem dających się 
wyprowadzić wprost, indywidualnie 
w stosunku danego podmiotu- z kon-
cesji- nie zaś jakichkolwiek innych, 
wynikających z ustawy Pe i przepisów 
wykonawczych. Nie można uznać, iż 
naruszeniem wskazanych przepisów 
koncesji jest naruszenie wzmiankowa-
nych przepisów rozporządzenia, nawet 
jeżeli do takowego doszło. Byłoby to za 
szerokie rozumienie „obowiązków wyni-
kających z koncesji”.

3. 1002/11 
2012.01.26
B. K.
Decyzja 
z 05.10.2009r.
nałożenie kary pie-
niężnej z powodu 
naruszenia warun-
ku 2.2.3. koncesji 
na obrót paliwami 
ciekłymi

SOKIK oddalił odwołanie
Sąd podkreślił, iż w judykaturze 
utrwalony jest pogląd, iż certyfika-
ty– świadectwa jakości paliwa wysta-
wiane przez sprzedawców paliw nie 
mogą być wystarczającym dowodem 
należytej jakości dostarczonego towa-
ru. Dotyczą one wszak paliwa – znaj-
dującego się w zbiornikach hurtowni.

SA oddalił apelację.
W sytuacji kiedy przy odbiorze paliwa 
od dostawcy przedsiębiorca nie podjął 
działań mających na celu ustalenie fak-
tycznej jakości konkretnej partii towa-
ru, opierając się tylko na otrzymanych 
certyfikatach od producenta, przyjął 
na siebie odpowiedzialność za jakość 
wprowadzonego do sprzedaży paliwa.
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4. 1003/11 
2012.02.03
(…) Sp. z o.o. 
z siedzibą w W
Decyzja 
z 19.11.2009r.
nałożenie kary 
pieniężnej z powo-
du niewywiązania 
się z obowiązku 
uzyskania i przed-
stawienia do umo-
rzenia świadectw 
pochodzenia 
z kogeneracji

SOKIK oddalił odwołanie
W sytuacji niespełnienia przez powo-
da obowiązku ustawowego, Prezes 
był zobowiązany do nałożenia kary 
pieniężnej
SO podkreślił, że nałożona przez 
Prezesa kara pieniężna została okre-
ślona w najniższej dopuszczalnej 
wysokości, co powoduje, iż nie ma 
możliwości jej obniżenia.

SA oddalił apelację.
Nie ma racji powód zarzucając sądowi 
pierwszej instancji naruszenie art. 2 
Konstytucji przez ich niezastosowanie 
zgodnie z konstytucyjnymi zasada-
mi ochrony praw nabytych i ochrony 
interesów w toku. Powyższe pojęcia 
nie mają zastosowania w przedmio-
towym stanie faktycznym, albowiem 
dotyczą one praw podmiotowych, a nie 
obowiązków. 

5. 877/11 2012.03.07
[…] SA w B
Decyzja 
z 31.07.2009r.
o ustalenie kosz-
tów osieroconych

SOKIK uznał odwołanie za zasadne
Pominięcie przez Prezesa URE po-
szczególnych wydatków i przychodów 
ze sprzedaży wytworzonej energii 
elektrycznej, rezerw mocy i usług sy-
stemowych jako nie zrealizowanych 
na rynku konkurencyjnym jest możli-
we pod warunkiem udowodnienia tej 
okoliczności. Natomiast w rozpozna-
wanej sprawie, w ocenie Sądu, po-
zwany nie udowodnił, że sprzedając 
energię elektryczną wewnątrz grupy 
kapitałowej powód robił to z pominię-
ciem reguł rynkowych. Okoliczność 
ta objęta jest jedynie domniemaniem 
powoda

SA zmienił zaskarżony wyrok odda-
lając odwołanie
Powód sprzedając energię w ramach 
tej samej grupy kapitałowej nie działał 
na rynku konkurencyjnym. W żadnym 
wypadku pojęcia tego nie da się okre-
ślić, jak tego chciał powód, jako rynku 
powstałego po rozwiązaniu kontraktów 
długoterminowych , w szczególności 
nie wynika ono z treści art. 2 pkt.12 
ustawy.
W ramach podziału czynności w obrę-
bie grupy powód miał obowiązek sprze-
dawania nie według własnego wyboru, 
lecz stosownie do zasad ustalonych 
w grupie, a więc całość wytwarzanej 
energii do […] S A .

6. 1021/11 
2012.03.12
(…) S. A. w B.
Decyzja 
z 31.07.2009

SOKIK uznał odwołanie za zasadne
pozwany nie udowodnił, że sprze-
dając energię elektryczną wewnątrz 
grupy kapitałowej powód robił to 
z pominięciem reguł rynkowych. Oko-
liczność ta objęta jest jedynie domnie-
maniem powoda,

SA uchylił zaskarżony wyrok 
i przekazał sprawę do ponownego 
rozpoznania
Brak jest wyjaśnienia w jaki sposób 
Sąd obliczył wysokość korekty rocznej 
kosztów osieroconych. Można jedynie 
przypuszczać, iż oparł się najprawdo-
podobniej na wyliczeniach przyjętych 
przez Powoda, które opierały się na 
założeniu, że przepisy nie pozwalają na 
przypisanie Powoda i (…) Elektrowni 
(…) SA do tej samej grupy kapitałowej.. 
Jeżeli Sąd podzielił pogląd powoda 
w tym zakresie, to powinien był dać 
temu wyraz w uzasadnieniu zaskar-
żonego wyroku, wyjaśniając ponadto 
dlaczego uznaje to stanowisko za prze-
konujące. Tymczasem SOKIK nie tylko 
się do tej kwestii nie odniósł, ale najwy-
raźniej nie zauważył, iż taka „kwestia” 
w sprawie wystąpiła. 
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7. 1005/11 
2012.03.27
(…) SA w B.
Decyzja 
z 31.07.2009
o ustalenie kosz-
tów osieroconych

SOKIK zmienił zaskarżoną decyzję
W rozpoznawanej sprawie, w oce-
nie SO, pozwany nie udowodnił, że 
sprzedając energię elektryczną we-
wnątrz grupy kapitałowej powódka 
robiła to z pominięciem reguł ryn-
kowych. Okoliczność ta objęta jest 
jedynie domniemaniem pozwanego. 
Prezes URE przyjął jako cenę ryn-
kową cenę przedsiębiorstwa obrotu 
energią elektryczną oferowaną na 
wyjściu z grupy kapitałowej, niemal 
identyczną ze średnią ceną ener-
gii w obrocie hurtowym, co okaza-
ło się istotnym i nieuzasadnionym 
uproszczeniem.

SA oddalił apelację.
Doktryna single economic unit nie prze-
widuje bezwzględnej niemożliwości 
kształtowania relacji, w tym również ce-
nowych, między podmiotami zależnymi 
i dominującymi na zasadach rynkowych 
i jak słusznie wskazał SOKIK wymaga-
łoby udowodnienia, że w istocie ceny 
sprzedaży energii wewnątrz grupy nie 
były cenami rynkowymi. Takiego do-
wodu w sprawie niniejszej pozwany 
nie zaoferował. Błędnym jest porówny-
wanie cen z różnych kontraktów bez 
uwzględnienia szeregu okoliczności 
danych transakcji warunkujących ich 
wysokość, a w związku z tym brak rów-
nież podstaw do „wyciągania średniej” 
ceny.

8. 972/11 2012.04.25
(…) S.A. w K
Decyzja 
z 26.05.2010
o ustalenie kosz-
tów osieroconych

SOKIK zmienił zaskarżoną decyzję
SO przyjął, iż brak jest podstaw, aby 
w oparciu o fakty przytoczone przez 
Prezesa URE można przesądzić, iż 
z przynależności do grupy kapitałowej 
wynika automatycznie, że wszystkie 
transakcje realizowane wewnątrz gru-
py nie są oparte na zasadach wolne-
go rynku. SO uznał nadto, iż Prezes 
URE bezzasadnie odmówił uwzględ-
niania w swych rozliczeniach kosztów 
osieroconych ponoszonych przez 
powoda kosztów uprawnień do emisji 
CO2, skoro nakłady powoda przekra-
czają bezspornie przysługujący im 
limit emisji CO2

SA oddalił apelację.
Ustawodawca nie wprowadził zróżnico-
wania sprzedaży energii do podmiotów 
z danej grupy kapitałowej od sprzedaży 
do podmiotów spoza grupy, o ile nie 
zostałoby wykazane, iż przychód ze 
sprzedaży wewnątrz grupy kapitałowej 
był uzyskany na rynku niekonkuren-
cyjnym. Ani ceny po jakich sprzedawał 
energię powód ani wzajemne relacje 
między spółkami tworzącymi grupę 
kapitałową nie pozwalają na określe-
nie rynku, na jakim powód sprzedawał 
energię jako niekonkurencyjnego. Nie 
budzi również zastrzeżeń stanowisko 
SO co do uwzględnienia w kalkulacji 
rocznej kosztów osieroconych powo-
da ponoszonych przez niego kosztów 
uprawnień do emisji CO2.

9. 1381/11 
2012.04.20
R. Cz.
Decyzja 
z 10.11.2009r.
nałożenie kary pie-
niężnej z powodu 
naruszenia warun-
ku 2.2.3. koncesji 
na obrót paliwami 
ciekłymi 

SOKIK oddalił odwołanie
Odpowiedzialność z tytułu wprowa-
dzenia do obrotu paliwa niespełnia-
jącego wymogów jakościowych nie 
jest uzależniona od winy koncesjona-
riusza. Spoczywa na podmiocie go-
spodarczym prowadzącym sprzedaż 
paliwa, który świadomie przyjął na 
siebie prawa i obowiązki wynikające 
z działalności koncesjonowanej

SA oddalił apelację.
Późniejszy fakt uniewinnienia powo-
da od popełnienia czynu wskazanego 
w ustawie o systemie monitorowania 
i kontrolowania jakości paliw z uwa-
gi na przepis art. 11 k.p.c. nie był 
równoznaczny z uznaniem braku 
po jego stronie jakiegokolwiek stop-
nia zawinienia. SOKiK mógł w tym 
zakresie poczynić własne odmienne 
ustalenia, opierające się na materiale 
dowodowym sprawy zaoferowanym 
przez strony.
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10. 1021/11 
2012.04.24
([…] S. A. z siedzi-
bą w B
Decyzja 
z 31.07.2009
o ustalenie kosz-
tów osieroconych

SOKIK zmienił zaskarżoną decyzję
problemem spornym było, czy w ra-
mach grupy kapitałowej przedsię-
biorstw energetycznych zdefiniowanej 
w art. 2 pkt 1 ustawy o rozwiązaniu 
KDT można mówić o wyłączeniu me-
chanizmu rynkowego przy transak-
cjach sprzedaży energii elektrycznej. 
Zdaniem Sądu takiej sytuacji nie da 
się wykluczyć za względu na powią-
zania ekonomiczne i wspólną strate-
gię działania grupy kapitałowej. Nie 
można jednak zakładać, że jest ona 
charakterystyczna (zawsze zacho-
dząca). Okoliczność ograniczenia 
konkurencji wewnątrz grupy jest więc 
kwestią przeprowadzenia wiarygod-
nego dowodu.

SA oddalił apelację.
Skoro Prezes powoływał się na to, 
że ceny uzyskane przez powoda nie 
zostały ukształtowane w wyniku dzia-
łania na konkurencyjnym rynku, gdyż 
wytwórca w nim nie uczestniczył, to 
zgodnie z regułą dowodową określoną 
w art. 232 k.p.c. na Prezesie spoczy-
wał ciężar dowodu, że ceny stosowane 
przez powoda nie zostały ukształtowa-
ne w wyniku działania na konkurencyj-
nym rynku Fakt wydania przez Prezesa 
decyzji w postępowaniu administra-
-cyjnym, nie zwalnia pozwanego od 
obowiązku udowodnienia przed sądem 
w postępowaniu kontradyktoryjnym 
podstawy faktycznej decyzji (art. 6 k.c.) 

11. 75/12 2012.06.05
(…) „(…)” SA 
z siedzibą w P.
Decyzja 
z 30.12.2009r.
kary pieniężnej 
z powodu naru-
szenia warunku 
2.2.3. koncesji na 
obrót paliwami 
ciekłymi

SOKIK uchylił zaskarżoną decyzję.
Dowód z badania próbek benzyny 
bezołowiowej Pb-95 przeprowa-
dzony został z naruszeniem prawa, 
przy czym bez znaczenia pozostaje 
tu podnoszona przez pozwanego 
okoliczność braku wniesienia przez 
powoda zastrzeżeń do protokołów 
badań. Zatem zaskarżona decyzja 
została wydana w oparciu o protoko-
ły badań próbek paliwa, wykonanych 
przez laboratoria nieuprawnione do 
wykonania takich badań

SA oddalił apelację pozwanego
Wbrew stanowisku skarżącego SA stoi 
na stanowisku, że w niniejszej sprawie 
interes publiczny nie uzasadniał podej-
mowania przez SO działań z urzędu. 
Przyjęcie odmiennego poglądu prowa-
dziłoby bowiem do niedopuszczalnego 
wniosku, iż właściwie w każdej sprawie 
z zakresu regulacji energetyki, w której 
z założenia obie strony są profesjona-
listami zachodziłaby konieczność wy-
ręczania stron przez Sąd w zakresie 
inicjatywy dowodowej. Sąd Apelacyjny 
w pełni podziela również wywód praw-
ny zawarty w uzasadnieniu zaskarżo-
nego orzeczenia.

12. 200/12 2012.06.14
„(…)” Sp. z o.o. 
z siedzibą w Ż.
Decyzja 
z 31.08.2009r.
nałożenie kary pie-
niężnej z powodu 
naruszenia obo-
wiązku uzyskania 
i przedstawienia 
do umorzenia 
świadectw po-
chodzenia energ. 
elek. wytworzonej 
w odnawialnych 
źródłach energii 
lub uiszczenia 
opłaty zastępczej.

SOKIK uchylił zaskarżoną decyzję.
Sąd nie miał wątpliwości co do pra-
widłowości ustaleń faktycznych, do-
konanych w zaskarżonej decyzji oraz 
sposobu obliczenia wymierzonej spół-
ce „(…)” kary ale uznał, że zaistniały 
przesłanki wskazane w art. 56 ust. 6 
a który wprowadza możliwość miarko-
wania kary. Stopień społecznej szkod-
liwości zarzucanego powodowi czynu 
był znikomy, gdyż uregulował on wy-
maganą opłatę już następnego dnia 
tj. 1 kwietnia 2008 r. Z tych też wzglę-
dów Sąd uchylił zaskarżoną decyzję

SA zmienił zaskarżoną decyzję
W ocenie sądu można mówić o zni-
komej szkodliwości czynu powoda. 
Zrealizowanie obowiązku nastąpiło 
w pierwszym możliwym terminie po 
dokonanym naruszeniu przepisu. Za-
chodziły zatem podstawy do zmiany 
zaskarżonej decyzji w jej punkcie 2 po-
przez odstąpieni od wymierzenia powo-
dowi kary za uchybienie obowiązkowi 
terminowego uiszczenia opłaty zastęp-
czej. W żadnym natomiast wypadku nie 
wchodziło w grę uchylenie przedmio-
towej decyzji w oparciu o przepis art. 
47953 § 2 k.p.c.
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13. 192/12 2012.06.22
(…) S.A w K.
Decyzja 
z 16.12.2008r.
nałożenie kary 
pieniężnej z po-
wodu niedopeł-
nienia obowiązku 
zakupu oferowanej 
energii elektrycz-
nej wytworzonej 
w skojarzeniu 
z wytwarzaniem 
ciepła w przyłą-
czonych do sieci 
źródłach energii 
znajdujących się 
na terytorium RP

SOKIK zmienił zaskarżoną decyzję
regulacje prawne nie przewidują ja-
kichkolwiek wyjątków, wyłączeń i nie 
wskazują żadnych warunków, których 
zaistnienie zwalniałoby przedsiębior-
cę energetycznego od spełnienia 
przedmiotowego obowiązku zakupu

Uchylenie zaskarżonego wyroku 
i zniesienie postępowania przed SO-
KIK począwszy od 13.10.2011
Apelacja zasługuje na uwzględnie-
nie z uwagi na zachodzą w sprawie, 
zdaniem Sądu II instancji nieważność 
postępowania. W uchwale z dnia 
24.05.2012 r. (III CZP 77/11) podjętej 
w składzie siedmiu sędziów SN uznał, 
że delegowanie sędziego przez pre-
zesa sądu apelacyjnego do pełnienia 
obowiązków w innym sądzie nie upo-
ważnia tego sędziego do ogłoszenia, 
po upływie okresu delegacji, wyroku 
wydanego z jego udziałem.
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D. Orzeczenia w sprawach z zakresu telekomunikacji (sygn. akt VI ACa)

Lp

Sygnatura. Data. 
Powód.

Decyzja Preze-
sa UKE wraz 
z sentencją.

 Sentencja i uzasadnienie wyroku 
SOKiK

Sentencja i uzasadnienie 
wyroku SA

1. 1297/11 2012.01.17
(…) S.A. z siedzibą 
w W.
Decyzja 
z 17.07.2007r.
nałożenie kary 
pieniężnej za nie-
wykonanie decyzji 
z dnia 5.10. 2006r. 
oraz decyzji z dnia 
3.04.2007r. poprzez 
zawarcie z operato-
-rami umów o dostę-
pie do lokalnej pętli 
abonenckiej i zwią-
zanych z nimi udo-
godnieniach (…) na 
warunkach gorszych 
niż określone tymi 
decyzjami.

SOKIK zmienił zaskarżoną decyzję
Sąd Okręgowy w Warszawie zmienił 
zaskarżoną decyzję w ten sposób , że 
w miejsce przepisu art.209 ust.1 pkt.6 
Prawa telekomunikacyjnego, wskaza-
nego w decyzji jako podstawa ukara-
nia powoda, wstawił art.209 ust.1 pkt 5 
Prawa telekomunikacyjnego, a w pozo-
stałym zakresie oddalił odwołanie oraz 
orzekł w przedmiocie zwrotu kosztów 
procesu.
Wyrok SA ->skarga kasacyjna
SN uznał skargę kasacyjną za częś-
ciowo uzasadnioną i wyrokiem z dnia 
7.07.2011r. sygn. akt III SK 52/ uchylił 
zaskarżony wyrok przekazując spra-
wę SA do ponownego rozpoznania. 
Uwzględniony został podstawowy za-
rzut skargi kasacyjnej dotyczący na-
łożenia na powoda kary pieniężnej na 
podstawie art.209 Pt bez uprzedniego 
wezwania do usunięcia stwierdzonych 
naruszeń oraz wyznaczenia stosowne-
go terminu.

SA uchylił decyzję Prezesa UKE
W świetle powyższych ustaleń należy 
stwierdzić, że krajowy organ regulacyj-
ny przed nałożeniem kary pieniężnej 
powiadomił przedsiębiorstwo o stwier-
dzonych naruszeniach, zapewnił mu 
możliwość wypowiedzenia się w tej 
kwestii ale nie wyznaczył terminu na 
usunięcie naruszeń co stanowiło naru-
szenie art. 201 Pt art.10 ust.2 dyrekty-
wy 2002/20 w pierwotnym brzmieniu. 
Uchybienie to nie może być usunięte 
poprzez zmianę tej decyzji w toku po-
stępowania sądowego, a zatem nale-
żało zaskarżoną decyzję uchylić.

2. 1004/11 2012.01.30
[…] S.A. w W.
Decyzja z 09.2008r.
o nałożenie 
obowiązków

SOKIK uchylił zaskarżoną decyzję
Spośród podniesionych w odwołaniu 
zarzutów SO uznał za istotne, te które 
dotyczyły braku podstaw do zanie-
chania przeprowadzenia przez Pre-
zesa UKE wymaganych w ustawie Pt 
(w brzmieniu przed realizacją z dnia 6 
lipca 2009 r.) dwóch postępowań: kon-
sultacyjnego (art. 15 pkt 2) oraz kon-
solidacyjnego (art. 18). stanowisko KE 
jednoznacznie przesądza, że wydanie 
decyzji w zakresie stawek MTR win-
no być poprzedzone postępowaniem 
konsolidacyjnym. 

SA oddalił apelację.
nie może budzić żadnej wątpliwo-
ści okoliczność, że na organie re-
gulacyjnym spoczywał obowiązek 
obligatoryjnego przeprowadzenia, 
przed wydaniem zaskarżonej decy-
zji, postępowania konsultacyjnego, 
o którym mowa w art. 15 pkt 2 Pt. Nie 
jest przy tym rzeczą Sądu wskazy-
wanie Prezesowi UKE jak ma dalej 
postępować, którym to rozważaniom 
skarżący poświęcił kilka stron apela-
cji. Uchylenie decyzji oznacza defi-
nitywne wyeliminowanie jej z obrotu 
prawnego a nie przekazanie sprawy 
do ponownego rozpoznania organowi 
administracyjnemu.

3. 1001/11 2012.02.03
(…) S.A. z siedzibą 
w W. 
Decyzja 
z 21.02.2007r.

SOKIK uchylił zaskarżoną decyzję
Jako trafny ocenił podniesiony przez 
powoda zarzut naruszenia art. 221 ust. 
1 pkt 1 lit. l) w zw. z art. 48 ust. 1 w zw. 
z art. 43 ust. 3 pkt 4 w zw. z art. 48

SA oddalił apelację.
Obowiązki regulacyjne (…) S.A., okre-
ślone w art. 46 ust. 3 pkt 3 i 4 ustawy 
- Pt z 2004 r., w odniesieniu do świad-
czenia usługi (…) nie mogły powstać
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nałożenie kary 
pieniężnej z po-
wodu niewypełnie-
nia obowiązków 
regulacyjnych

ust. 1 ustawy - Pt w zw. z art. 27 dy-
rektywy ramowej i art. 16 dyrektywy 
o usłudze powszechnej, polegający na 
przyjęciu, że na powodzie spoczywa-
ją obowiązki określone w art. 46 ust. 
3 pkt 3 lit c) oraz ust. 4 i art. 48 ust. 1 
ustawy - Pt
Wskazał, że zgodnie z Wyrokiem Try-
bunału Sprawiedliwości Unii Europej-
skiej z dnia 6 maja 2010 r. (sprawa 
C-545/08), regulując detaliczne taryfy 
za usługi szerokopasmowego dostę-
pu do Internetu bez uprzedniej analizy 
rynkowej, Polska uchybiła zobowią-
zaniom, które na niej ciążą na mocy 
art. 16 i 17 dyrektywy o usłudze po-
wszechnej w zw. z art. 16 i 27 dyrekty-
wy ramowej.

na podstawie art. 221 ust. 1 pkt 1 lit 
l) tej ustawy. Nałożenie ich na rynku 
usług szerokopasmowego dostępu do 
Internetu byłoby możliwe wyłącznie 
w drodze decyzji Prezesa wydanej 
na podstawie ustawy - Pt z 2004 r., 
po uprzednim wyczerpaniu procedury 
prawnej, obejmującej m.in. analizę ryn-
ku. Ponieważ bezspornie taka decyzja 
nie została wydana, na powodzie nie 
ciążyły wskazane w zaskarżonej decy-
zji obowiązki. Nie było więc podstaw 
do nałożenia kary pieniężnej z tego 
tytułu, co uzasadniało uchylenie za-
skarżonej decyzji. 

4. 917/11 2012.02.14
Decyzja 
z 16.04.2008
(…) Sp. z o.o. w W
przy udziale 
zainteresowanych
o ustalenie warun-
ków dostępu

SOKIK uchylił zaskarżoną decyzję
Sąd uwzględnił odwołanie powód-
ki wskazując na trafność złożonego 
w dniu 04.11.2009 r. zarzutu dotyczą-
cego naruszenia prawa materialne-
go, tj. art. 7 ust. 3 w zw. z art. 7 ust. 
6 Dyrektywy 2002/21/WE (dalej jako: 
Dyrektywa Ramowa) oraz art. 8 w zw. 
z art.7 ust. 6 Dyrektywy 2002/19/WE 
(dalej jako: Dyrektywa o Dostępie) 
i art. 20 ust. 1 w zw. z art. 17 Pt, po-
legającego na ustaleniu opłat okre-
ślonych w zaskarżonej decyzji bez 
przeprowadzenia postępowania konso-
lidacyjnego, pomimo braku podstaw do 
odstąpienia od jego przeprowadzenia.

SA oddalił obydwie apelacje.
Ustalanie opłat powinno być poprze-
dzone postępowaniem konsolida-
cyjnym. W tej materii wypowiedziała 
się KE której stanowisko SO trafnie 
przywołał powołując pismo z dnia 
15.05.2009 r., w którym zaznacza się, 
że zorientowane kosztowo pułapy ce-
nowe (price caps), ścieżki dojścia do 
stawek MTR, czy stawki interkonek-
towe stanowią obowiązki regulacyjne 
odnoszące się do art. 16 Dyrektywy 
Ramowej i mają wpływ na handel 
miedzy państwami członkowskimi. 
Z braku koniecznego, postępowania 
konsolidacyjnego, zaskarżona decy-
zja podlega uchyleniu. Stwierdzone 
uchybienia, które mogły mieć wpływ na 
treść decyzji i nie mogą zostać usunię-
te w toku postępowania przed sądem 
powszechnym.

5. 1274/11 2012.03.15
(…) S.A. w W.
Decyzja 
z 02.12.2009r.
nałożenie kary pie-
niężnej za narusze-
nie obowiązków

SOKIK oddalił odwołanie
Zdaniem sądu pierwszej instancji, wy-
nikającego z art. 59 ust. 2 Pt obowiąz-
ku powiadomienia abonenta o zmianie 
regulaminu, a także poinformowania 
go o prawie wypowiedzenia umowy 
w przypadku braku akceptacji zmian

SA uchylił decyzję Prezesa UKE
W uzasadnieniu zaskarżonego wyroku 
SO oparł się na przyjętych w kwestio-
nowanej decyzji wadliwych ustaleniach 
faktycznych Prezesa, zakładających 
naruszenie przez (…) S.A. obowiąz-
ków informacyjnych w stosunku do 
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informacyjnych 
w stosunku do użyt-
kowników końco-
wych polegające na 
niepoinformowaniu 
o zmianie Regulami-
nu abonentów zgod-
nie z obowiązkiem 
wynikającym z art. 
59 ust. 2 Pt

regulaminu, oraz iż wówczas dostawcy 
publicznie dostępnych usług teleko-
munikacyjnych nie przysługuje rosz-
czenie odszkodowawcze, nie można 
ograniczyć do obowiązku podania 
powyższych informacji do publicznej 
wiadomości.

użytkowników końcowych, co skut-
kowało wadliwym zastosowaniem 
przepisów prawa materialnego przez 
SO. Prezes Urzędu w postępowaniu 
administracyjnym nie przeprowadził 
jakichkolwiek innych dowodów, pozwa-
lających na weryfikację prawdziwości 
twierdzeń abonentów, którzy wnieśli 
skargi. Również SOKIK takich dowo-
dów nie przeprowadził, lecz naruszając 
art. 227 k.p.c. oddalił wniosek powoda 
o przesłuchanie w charakterze świad-
ków autorów skarg oraz pracowników 
powoda.

6. 1275/11 2012.03.15
(…) Sp. z o.o. w B.
Decyzja 
z 06.11.2009r.
nałożenie kary pie-
niężnej za naru-
szenie obowiązków 
informacyjnych 
w stosunku do użyt-
kowników końco-
wych polegające na 
niepoinformowaniu 
o zmianie Regulami-
nu abonentów zgod-
nie z obowiązkiem 
wynikającym z art. 
59 ust. 2 Pt

SOKIK oddalił odwołanie
SO uznał, iż przedstawiony stan rze-
czy nakazywał przyjąć, że Prezes UKE 
wydając decyzję nie naruszył art. 209 
ust. 1 pkt 4 Pt, a przy wymiarze kary 
prawidłowo uwzględnił dyrektywy okre-
ślone w art. 210 ust. 2 i 3 Pt, tj. zakres 
naruszenia, dotychczasową działal-
ność powoda oraz jego możliwości 
finansowe.

SA oddalił apelację.
W ocenie SA nie można w żaden spo-
sób podzielić stanowiska powoda, 
w którym mimo, iż nie kwestionuje on 
samego faktu naruszenia obowiązków 
informacyjnych względem użytkow-
-ników końcowych wynikających z art. 
59 ust. 2 oraz art. 61 ust. 5 i 6 Pt, upa-
truje on przesłanki wyłączającej jego 
odpowiedzialność finansową z uwagi 
na fakt, iż usunął naruszenia jeszcze 
przed wszczęciem postępowania. Kary 
administracyjne pieniężne są bowiem 
środkami mającymi na celu przede 
wszystkim mobilizowanie podmiotów 
do terminowego i prawidłowego wyko-
nywania ich obowiązków. 

7. 54/12 2012.04.24
(…) S.A z siedzibą 
w W. z udziałem za-
interesowanej (…) 
S.A z siedzibą w W. 
Decyzja 
z 06.05.2009r.
o ustalenie warun-
ków współpracy

SOKIK uchylił zaskarżoną decyzję
Prezes nie uwzględnił w sposób 
prawidłowy wszystkich kryteriów 
wymienionych w art. 28 ust. 1 Pt. 
W szczególności pozwany wydając 
zaskarżoną decyzję pominął kryterium 
wymienione w art. 28 ust. 1 pkt 4 Pt 
odnoszące się do praktycznej możli-
wości wdrożenia rozwiązania dotyczą-
cego ekonomicznego aspektu dostępu 
telekomunikacyjnego. Prowadziło to do 
naruszenia przepisu art. 79 ust. 1 Pt 
poprzez przyjęcie w zaskarżonej decy-
zji zasad rozliczeń, które nie spełniają 
wymogu wykonalności ekonomicznej 
i nałożenia na (…) SA obowiązku za-
pewnienia użytkownikom końcowym 
swojej sieci możliwości zrealizowania 
połączenia do numeru nie geogra-
ficznego w sieci (…) SA w warunkach 
niezgodnych z wymienionym wyżej 
przepisem.

SA oddalił obydwie apelacje.
Trafnie zauważył SO, że w postę-
powaniu poprzedzającym wydanie 
zaskarżonej decyzji Prezes UKE nie 
przeprowadził analizy rynku, nie doko-
nał kluczowych ustaleń i nie przepro-
wadził analizy kosztów ponoszonych 
przez (…) SA w związku ze świadcze-
niem usługi dostępu telekomunikacyj-
nego. Dodatkowo należy zauważyć , 
że wyrokiem z dnia 30.01.2012r. sygn. 
akt VI A Ca 1004/11 SA w Warszawie 
oddalił apelację od wyroku SOKIK 
z dnia 23.03.2011r. sygn. akt XVII Am 
T 119/08. Tym samym prawomocnie 
wyeliminowana została z obrotu staw-
ka MTR 2008 , co w tym zakresie czyni 
powołany wyżej wzór bezużytecz-
nym, a zaskarżona decyzja staje się 
niewykonalna. 
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8. 1509/11 2012.05.25
(…) sp. z o.o. w W.
o ustalenie opłat 
z tytułu dostępu 
telekomunikacyjnego

SA oddalił obydwie apelacje.
W przypadku zaistnienia potrzeby 
korekty opłat z tytułu dostępu teleko-
munikacyjnego, to jest zaistnienia roz-
bieżności pomiędzy wysokością opłat 
ustalonych przez operatora oraz ich 
wysokością ustaloną przez operatora 
możliwe jest wydanie kolejnej decy-
zji MTR zmieniającej dotychczasową 
decyzję. Trafnie uznał SO, że nie ko-
rzysta ona z przymiotu trwałości i nie-
zmienności. Istnieje zatem możliwość 
ponownej regulacji na podstawie art. 
40 ust. 4 Pt.

Elżbieta Krajewska
Stały współpracownik CARS, prawnik w kancelarii SPCG sp. k.,
doktorant stacjonarny na UW, aplikant adwokacki.
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Cena nieobniżona mimo pogorszenia parametrów 
jakościowych usługi ceną nieuczciwą w rozumieniu  

art. 9 ust. 2 pkt 1 uokik 

Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 13 lipca 2012 r., III SK 44/11 
Autostrada Małopolska

1. Prawna instytucja zakazu nadużywania pozycji dominującej poprzez narzucanie nie-
uczciwych cen służy kontroli zachowań przedsiębiorców posiadających pozycję domi-
nującą w zakresie polityki cenowej prowadzonej względem klientów.

2. Opłata (za przejazd autostradą) w pełnej wysokości stanowi ustalony przez powoda (…) 
ekwiwalent za świadczoną przez niego usługę (…). Usługą tą jest umożliwienie przejaz-
du drogą publiczną mającą nie tylko formalny status autostrady, ale przede wszystkim 
spełniającą określone parametry jakościowe. Przejazd taką drogą należy traktować jako 
transakcję referencyjną.

3. Remont autostrady płatnej, w zależności od organizacji i intensywności prac może po-
wodować (…), że powód nie będzie świadczył użytkownikom usługi pozwalającej im 
odnieść korzyści, jakie należy łączyć z korzystaniem z płatnej autostrady w transakcji 
referencyjnej (…). W rezultacie cena pobierana przez przedsiębiorcę takiego jak powód 
może zostać uznana za obiektywnie nieuczciwą. Nie zapewnia bowiem użytkownikom 
takiego poziomu korzyści, jak w „zwykłych” warunkach świadczenia usługi, to jest gdy 
na autostradzie nie są prowadzone uciążliwe prace remontowe.

4. Należy uznać za nieuczciwe pobieranie opłaty za świadczone usługi w takiej samej wy-
sokości od wszystkich usługobiorców niezależnie od jakości świadczonej usługi.

1. Stan faktyczny 
Przedsiębiorca Stalexport Autostrada Małopolska S.A. (dalej także „powód” lub „Stalexport”) 

jest podmiotem zarządzającym płatnym odcinkiem autostrady A-4 z Krakowa do Katowic. Powód za 
przejazd wskazaną trasą pobierał (w dacie wydania przez Prezesa UOKiK stosownej decyzji; zob. 
niżej) opłatę w wysokości 13 zł (od samochodów osobowych). Opłata w tej samej wysokości naliczana 
była również w okresie, w którym na wskazanym odcinku trwały remonty i modernizacje, powodując 
znaczne utrudnienia w ruchu pojazdów. Tego rodzaju praktyka uznana została przez Prezesa UOKiK 
za przejaw nadużywania pozycji dominującej, polegającego na narzucaniu przez ww. przedsiębiorcę 
nieuczciwych cen w rozumieniu art. 9 ust. 2 pkt 1 uokik1.

W decyzji wydanej w dniu 25.o4.2008 r. (Nr RKT-09/2008), Prezes UOKiK nałożył na Stalexport 
S.A. nakaz zaniechania stosowania ww. praktyki oraz nałożył karę pieniężną w wysokości 1 300 000 zł. 

1  Ustawa z 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007 r., nr 50, poz. 331, ze zm.).

Konrad Kohutek
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2. Przebieg postępowania sądowego 
Powołana decyzja Prezesa UOKiK została zaskarżona przez Stalexport do Sądu Ochrony 

Konkurencji i Konsumentów (SOKiK), z zarzutem naruszenia licznych przepisów – przede wszystkim 
ustawy antymonopolowej, ale także Kodeksu postępowania cywilnego2, jak i Kodeksu postępowania 
administracyjnego3. W odniesieniu do wspomnianej ustawy powód kwestionował naruszenie przez 
Prezesa UOKiK takich przepisów jak (m.in.) art. 4 pkt 8-10 oraz art. 9 ust. 2 pkt 1 uokik. Przepisy te 
dotyczą zagadnień materialnoprawnych na jakich niniejsza glosa będzie się koncentrować. 

W drodze wyroku z 10.05.2010 r. (XVII Ama 92/08), SOKiK oddalił odwołanie powoda. Stalexport 
zaskarżył ów wyrok do Sądu Apelacyjnego. Sąd ten wyrokiem z 31.05.2011 r. (VI ACa 1028/10) po-
twierdził stanowisko zajęte przez SOKiK, uznając za niezasadny (m.in.) zarzut naruszenia art. 9 ust. 2 
pkt 1 uokik oraz traktowanie opłaty za przejazd autostradą jako daniny publicznej (jak utrzymywał 
powód) a nie ceny (w rozumieniu art. 4 pkt 8 uokik). Sąd Apelacyjny podzielił także stanowisko SOKiK 
o braku naruszenia art. 4 pkt 9 i 10 uokik, uznając, iż sąd ten prawidłowo wyznaczył rynek właściwy 
w danej sprawie jako rynek odpłatnego umożliwienia przejazdu odcinkiem autostrady A-4 Katowice-
Kraków; na takim rynku powód posiada pozycję dominującą, będąc jedynym podmiotem uprawnio-
nym do eksploatacji i administrowania tym odcinkiem autostrady oraz pobierania opłat za przejazd. 

Na wyrok Sądu Apelacyjnego powód wniósł skargę kasacyjną do Sądu Najwyższego, podno-
sząc w zasadzie te same zarzuty naruszenia przepisów ustawy antymonopolowej jak przed sądami 
niższych instancji.

3. Komentarz
1. Podstawowym zagadnieniem materialnoprawnym, które w niniejszej sprawie rozpatrywał 

Sąd Najwyższy było ustalenie, czy opłaty pobierane przez powoda za przejazd płatnym odcinkiem 
autostrady A-4 są „cenami nieuczciwymi” w rozumieniu art. 9 ust. 2 pkt 1 uokik i w związku z tym ich 
narzucanie stanowi przejaw nadużycia pozycji dominującej. Warto zarazem zaznaczyć, iż o nieuczci-
wości tej opłaty (mającej status „ceny” w rozumieniu art. 4 pkt 8 uokik) przesądzać miało utrzymywanie 
jej na tym samym (gdyż nieobniżonym) poziomie, pomimo że na powyższym odcinku realizowane 
były liczne remonty powodujące istotne utrudnienia w ruchu pojazdów i tym samym redukujące ja-
kość przejazdu tą drogą. Cecha ta wyróżnia praktykę powoda oraz jej antymonopolową ocenę wśród 
innych dotychczas rozpatrywanych spraw dotyczących cen nieuczciwych. Zazwyczaj przedmiotem 
zarzutu były albo ceny nadmiernie wygórowane (nadużycie eksploatacyjne) albo rażąco niskie (nad-
użycie wykluczające)4, względnie mające postać tzw. zaniżania marży (margin squeeze), przy czym 
te ostatnie głównie w praktyce instytucji unijnych.

Dla ewaluacji czy stosowane przez powoda ceny miały status nieuczciwych w rozumieniu art. 9 
ust. 2 pkt 1 uokik, Sąd Najwyższy oparł się na – jak to określił –  „transakcji referencyjnej”. Ze 
stanowiska tego sądu wynika, iż za tego rodzaju transakcję traktować należy taką, w ramach której 
powód świadczy na rzecz klientów (użytkowników autostrady) usługę przejazdu autostradą jako drogą 
odznaczającą się określonymi parametrami jakościowymi (jak zwłaszcza: dwa pasy jezdni, łatwość 

2  Ustawa z 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296 z późn. zm.).
3  Ustawa z 14.06.1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.). 
4  Zob. też K. Kohutek, Pięciolecie stosowania zakazu nadużywania pozycji dominującej w świetle uokik z 2007: kształtowanie się wykładni kluczowych pojęć, 
iKAR 2012, 1(1), s. 64-71.
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wyprzedzania, bezkolizyjne skrzyżowania, wyższy poziom bezpieczeństwa, płynniejsza jazda, krót-
szy czas podróży); za wskazaną usługę użytkownik uiszcza na rzecz dominanta opłatę skalkulowaną 
przez tego drugiego na takim poziomie, który zapewnia mu „pokrycie kosztów eksploatacji autostrady 
oraz rokuje możliwość uzyskania satysfakcjonującego poziomu zwrotu z inwestycji”. Według Sądu 
Najwyższego, w takiej sytuacji każda ze stron odnosi korzyść z transakcji, a pobierana przez dominanta 
opłata jest ceną uczciwą. Remonty autostrady powodują wszakże, iż nie spełnia ona już wspomnia-
nych parametrów jakościowych, oznaczając, że dominant przestaje świadczyć usługi, która „pozwala 
użytkownikom odnieść korzyści, jakie należy łączyć z korzystaniem z płatnej autostrady w transakcji 
referencyjnej”. W takiej sytuacji opłata pobierana przez dominanta na niezmiennym (tj. nieobniżonym) 
poziomie, stanowi zdaniem Sądu cenę nieuczciwą (w rozumieniu art. 9 ust. 2 pkt 1 uokik).

Powyższe stanowisko zasługuje z zasady na akceptację chociażby z dwóch następujących 
powodów. 

Po pierwsze, w normalnych warunkach rynkowych obniżenie jakości usługi oferowanej przez 
jeden podmiot uzasadnia dokonanie przezeń stosownej kompensaty tego „uchybienia” na rzecz 
drugiej strony – usługobiorcy, przy czym najprostszą formą takiej kompensaty jest odpowiednie 
zredukowanie opłaty, jaką ten drugi uiszcza na rzecz tego pierwszego za korzystanie z usługi. Tym 
samym, gdy jakość pierwotnie oferowanej usługi (po odpowiadającej tej usłudze i zaakceptowanej 
przez usługobiorcę cenie) zostaje obiektywnie zredukowana, uczciwe jest, aby również cena ta została 
odpowiednio pomniejszona (przynajmniej do czasu „przywrócenia” pierwotnego standardu usługi). 
W przypadku gdy świadczący daną usługę (o obniżonej jakości) jest na danym rynku dominantem 
(tym bardziej monopolistą), wówczas klienci w zasadzie pozbawieni są wyboru pozwalającego im 
na „przerzucenie się” (switch) na usługi substytucyjne (w szczególności takie, które są zbliżone do 
warunków z transakcji referencyjnej). Z tego powodu zasadne jest traktowanie pobierania przez do-
minanta opłaty jako „narzucanie ceny nieuczciwej” w rozumieniu art. 9 ust. 2 pkt 1 uokik. 

Po drugie, taka kwalifikacja wydaje się uzasadniona także w świetle funkcjonalnej wykładni tego 
przepisu, jak i wszelkich reguł prawa konkurencji; ich ultymatywnym celem jest bowiem sprzyjanie 
dobrobytowi konsumentów5. Praktyki redukujące taki dobrobyt (w danym przypadku przez obniże-
nie jakości usługi przy braku obniżenia naliczanej za nią ceny) powinny być więc postrzegane jako 
naruszające te reguły.

2. W świetle dokonanej przez Prezesa UOKiK oraz sądy oceny prawnej kwestionowanej praktyki 
rodzi się pytanie, w jaki sposób miałby postąpić dominant, aby jego zachowanie przestało naruszać 
zakaz z art. 9 uokik. Nasuwa się zarazem odpowiedź, że powinien odpowiednio obniżyć opłaty po-
bierane za przejazd autostradą A-46 do czasu ukończenia remontów. Problem powstaje wszakże ze 
sprecyzowaniem, o ile cena ustalona w transakcji referencyjnej (tj. 13 zł w przypadku samochodu 
osobowego) powinna zostać obniżona, aby przestała być nieuczciwą w rozumieniu art. 9 ust. 
2 pkt 1 uokik. W szczególności status opłaty obniżonej – zatem w literalnym ujęciu ceny niebędą-
cej już nieuczciwą – ma także opłata tylko nieznacznie (np. o 1-2 zł), a także wręcz „symbolicznie” 
(np. o 10-20 groszy) niższa niż ta w ramach transakcji referencyjnej. Zagadnienie to nie stanowiło 

5  Zob. np. D. Miąsik, T. Skoczny [w:] T. Skoczny (red.), Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz, Warszawa 2009, s. 53 oraz K. Kohutek 
[w:] K. Kohutek, M. Sieradzka, Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz, Warszawa 2008, s. 42, 43.
6  Taki też wniosek dość jednoznacznie wynika z treści decyzji Prezesa UOKiK (z 25.04.2008 r. Nr RKT-09/2008); zob. zwłaszcza takie sformułowania jak: 
„spółka pomimo prowadzenia prac remontowych na autostradzie (…) nie obniżyła wysokości opłat”; „twierdzenie (dominanta) [dodanie moje, K.K.] o braku 
możliwości obniżenia opłat jest niewiarygodne”.
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przedmiotu analizy Sądu Najwyższego (ani zarazem sądów niższej instancji oraz Prezesa UOKiK). 
Z jednej strony podejście to jest zrozumiałe (w przeciwnym razie w istocie oznaczałoby wykonywanie 
przez te organy publiczne funkcji regulatora cen na danym rynku). Z drugiej wszakże strony, akcentu-
je trudności, jakie mogą występować w praktyce w ustalaniu przez dominantów (zwłaszcza ex ante) 
czy stosowane przez nich ceny są „uczciwe” w rozumieniu art. 9 ust. 2 pkt 1 uokik, czy też mogą 
rodzić ryzyko zakwalifikowania ich jako naruszające zakaz nadużycia eksploatacyjnego. Wynika to 
stąd, iż samo kryterium ceny nieuczciwej jest na gruncie prawa antymonopolowego pojęciem nie-
jednoznacznym, pozwalającym na jego stosunkowo szeroką interpretację. Znajduje to potwierdzenie 
w glosowanym orzeczeniu.

3. Pewne wątpliwości mogą rodzić się także w odniesieniu do granic rynku właściwego pod 
względem produktowym, jaki sądy (podzielając stanowisko Prezesa UOKiK) wyznaczyły w niniej-
szej sprawie. Jako rynek właściwy zdefiniowany został rynek odpłatnego umożliwiania przejazdu 
odcinkiem autostrady A-4 Katowice-Kraków. Przy takim wyznaczaniu granic asortymentowych rynku, 
Sąd Najwyższy kierował się wspomnianymi wyżej (zob. pkt 3.1) „cechami charakterystycznymi auto-
strady”; cechy te stanowiły zarazem określone korzyści dla użytkowników (kierowców), wyróżniając 
ten rodzaj dróg od innych dróg publicznych. Należy jednak zauważyć, iż na skutek realizowanych na 
powyższym odcinku remontów przejazd tą drogą przestał „oferować” większość ze wzmiankowanych 
korzyści. Remonty te w licznych miejscach powodowały, iż dostępny był tylko jeden pas jazdy, co 
istotnie ograniczało – a często wręcz wykluczało – możliwość wyprzedzania. Skutkowało to utratą 
płynności jazdy oraz przede wszystkim wydłużeniem czasu przejazdu. Nie podważając zarazem za-
sadności zarzutu pobierania przez powoda nieobniżonej opłaty za przejazd A-4 o tak zredukowanym 
standardzie, dyskusyjnym staje się wykluczenie (tym bardziej jednoznaczne) z tego samego rynku 
produktowego „usługi” przejazdu drogą publiczną na trasie Katowice-Kraków (zwłaszcza drogą przez 
Olkusz). W szczególności znaczny odcinek tej (drugiej) drogi (tj. od wskazanego miasta do Katowic) 
to dobrej jakości droga z dwoma pasami (jakkolwiek z występującymi ograniczeniami prędkości do 
70 km/h). Czas trwania przejazdu tą drogą samochodem osobowym7 to około 70 minut (z północnej 
części Krakowa do centrum Katowic8). Tymczasem z racji wspomnianych remontów na A-4 czas 
przejazdu tą drogą wydłużył się nawet do około jednej godziny. Jestem zarazem zdania, iż znacznie 
skrócony czas przejazdu autostradą (oczywiście o właściwym dla tego rodzaju drogi standardzie) 
stanowi jeden z ważniejszych powodów, dla którego przejazd „zwykłą” drogą publiczną nie jest po-
strzegany jako substytut przez znaczną część kierowców („nabywców” w rozmienia art. 4 pkt 9 uokik). 
Jeżeli zatem na skutek trwających remontów ustała większość korzyści związanych ze standardo-
wą usługą zapewnienia przejazdu drogą A-4, usługa ta „jakościowo” stała się zbliżona do przejazdu 
wspomnianą drogą publiczną9. W konsekwencji przejazd tą drugą mógłby być postrzegany jako al-
ternatywa – „substytut” w rozumieniu art. 4 pkt 9 uokik – dla przejazdu autostradą A-4 w remoncie10. 

7  Jakkolwiek z racji wspomnianych ograniczeń prędkości, podobny czas można przyjmować także w odniesieniu do samochodów o większych gabarytach. 
8  Dane skalkulowane zostały na podstawie własnych doświadczeń.
9  Także Sąd Apelacyjny zwrócił uwagę, iż „remonty i modernizacje prowadzone przez powoda powodowały, że w tym czasie zarządzana przez niego au-
tostrada nie posiadała cech wyróżniających tego rodzaju drogę spośród innych rodzajów dróg publicznych”. Cytowany fragment przytoczony został także 
w glosowanym wyroku. Jakkolwiek w żadnym z tych orzeczeń wskazana okoliczność nie była rozpatrywana jako argument przemawiający – a przynajmniej 
mogący przemawiać – za poszerzeniem granic rynku produktowego w danej sprawie.
10  Tym bardziej, że przejazd „zwykłą” drogą publiczną jest darmowy, stanowiąc dodatkowy bodziec dla kierowców do korzystania z przejazdów tą drogą 
a nie drogą A-4.
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Propozycja rozważenia szerszego ujęcia rynku produktowego w niniejszej sprawie odzwier-
ciedla indywidualną perspektywę autora glosy. Zainspirowana została przede wszystkim jego włas-
nymi doświadczeniami jako częstego użytkownika zarówno płatnego odcinka autostrady A-4 między 
Krakowem i Katowicami, jak i „zwykłej” drogi łączącej te dwa miasta (prowadząc przez Olkusz; zob. 
wyżej) i w związku z tym mającego empirycznie ukształtowany pogląd w kwestii substytutywności 
przejazdów każdą z tych dróg. Określona perspektywa postrzegania zastępowalności towarów jest 
zarazem miarodajna na potrzeby dokonywania interpretacji ustawy antymonopolowej, o ile prezen-
towana jest przez istotną część nabywców (konsumentów)11. Nie można wszak wykluczyć, iż taka 
część występowała w okolicznościach glosowanego wyroku (pod względem ilościowym, grupa kie-
rowców samochodów osobowych jest najliczniejsza). 

4. Konkluzje oraz refleksje końcowe 
Analiza glosowanego orzeczenia prowadzi do następujących wniosków oraz uwag końcowych.
1. Komentowany wyrok potwierdza, iż status ceny nieuczciwej w rozumieniu art. 9 ust. 2 pkt 1 

uokik może mieć cena o nieobniżonej wysokości za świadczoną przez dominanta usługę pomimo 
zredukowania standardu jakości tej usługi. Wyrok ów (jak i orzeczenia sądów niższych instancji, a tak-
że decyzja Prezesa UOKiK) nie dostarczają wszak wskazówek (kryteriów), wedle których można by 
ustalać poziom (zakres) obniżenia ceny zapewniający „wyłączenie” jej z zakresu pojęciowego ceny 
nieuczciwej w świetle ww. przepisu. W kwestii tej można by pomocniczo odwołać się do wypraco-
wanego w orzecznictwie unijnym testu ceny zawyżonej (excessive) i z tego powodu będącej „ceną 
nieuczciwą” (unfair price) w znaczeniu obecnego art. 102 lit. a) TFUE. Jest nią cena, która pozostaje 
bez „rozsądnego związku z ekonomiczną wartością produktu”12. Mając to na uwadze, w przypadku 
obniżenia jakości usługi oferowanej przez dominanta, cena jaką stosuje („narzuca”) on swym klien-
tom (nabywcom) powinna zostać o tyle obniżona, aby odpowiadała (a ściślej zaczęła odpowiadać) 
ekonomicznej wartości usługi po zredukowaniu jej standardu. Oczywiście taki test dostarcza jedynie 
swego rodzaju „ogólnych ram orientacyjnych” dla szacowania zakresu koniecznej obniżki ceny przez 
dominanta, nie wykluczając praktycznych trudności ze wskazaniem rzeczywistej (obiektywnej) „war-
tości ekonomicznej” tego rodzaju usługi. 

2. Sąd Najwyższy dla uznania, że pobierana przez dominanta opłata jest ceną nieuczciwą odwołał 
się do kryterium transakcji referencyjnej. Metoda ta – mimo że (zwłaszcza literalnie) stanowi novum – 
to jednak wykazuje znaczne podobieństwa z dotychczas często stosowanym w orzecznictwie13 testem 
ekwiwalentności świadczeń14 jako kryterium mającym determinować czy cena – lub szerzej warunki 
umowne narzucane przez dominanta – są nieuczciwe (względnie także uciążliwe) dla jego klientów. 

11  Zob. zwłaszcza pkt 41 obwieszczenia Komisji w sprawie definicji rynku właściwego do obwieszczenia w sprawie rynku właściwego celów wspólnotowego 
prawa konkurencji (97/C 372/03) (Dz. Urz. WE C 372/5), w którym Komisja na potrzeby zaliczenia dwóch towarów do tego samego rynku produktowego za 
miarodajną uznaje ocenę, „czy ekonomicznie istotna część konsumentów postrzega dwa produkty za substytutywne”; zob. też pkt 90 wyroku SPI z 30.01.2007 r. 
w sprawie T-340/03 France Télécom SA (Zb. Orz.2007 II-107). W wyroku tym zwrócono uwagę na znaczny odsetek abonentów korzystających z Internetu 
o wysokiej przepustowości (w danej sprawie 80%), którzy nie zrezygnowaliby z tej usługi (np. na rzecz Internetu „wdzwanianego”) w przypadku wzrostu ceny 
„szybkiego Internetu” o 5–10% (co stanowi wyraźną oznakę braku substytucyjności po stronie popytu).
12  Pkt 250 wyroku ETS z 14.02.1978 r. w sprawie 27/76 United Brands Company and United Brands Continentaal BV v. Komisja (Zb. Orz. 1978, s. 207).
13  Zob. np.: wyrok SN z 25.05.2004 r. III SK 50/04, OSNP 2005/11/166; wyrok SN z 12.02.2009 SK 29/08 (niepubl.).
14  Zresztą także Sąd Najwyższy w glosowanym wyroku, dokonując oceny cen dominanta w świetle art. 9 ust. 2 pkt 1 uokik, często wprost odwoływał się do 
kryterium ekwiwalentności; zob. np. takie sformułowania jak: „opłata w czasie remontów i modernizacji odcinka autostrady A-4 była nieuczciwa, ponieważ 
nie była opłatą ekwiwalentną do jakości świadczonej przez powoda usługi”; „zobiektywizowana ocena ekwiwalentności świadczeń obu stron”; „wyznacznik 
ekwiwalentności świadczenia podmiotu eksploatującego autostradę”.
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3. W aspekcie ekonomicznym stosowane przez powoda praktyki wydają się niewiele różnić od 
zachowania polegającego na podwyższeniu przezeń ceny za przejazd płatnym odcinkiem autostrady, 
pomimo braku odpowiedniego (tym bardziej jakiegokolwiek) poprawienia jakości świadczonej usługi 
(czyli np. pobierania kwoty 20 zł lub więcej za przejazd autostradą – jakkolwiek o wymaganych parame-
trach jakościowych; zob. wyżej, pkt 3.1). We wskazanym wypadku wprawdzie formalnie uzasadniony 
mógłby być zarzut stosowania przez dominanta ceny nadmiernie wygórowanej. Jak można jednak 
przypuszczać, w sytuacji tej interwencja antymonopolowa byłaby mniej prawdopodobna (z pewnoś-
cią zaś bardzo trudnym byłoby jednoznaczne sprecyzowanie poziomu opłaty jakiej przekroczenie 
uzasadniałoby traktowanie jako nadmiernie wygórowanej i dlatego nieuczciwej w rozumieniu art. 9 
ust. 2 pkt 1 uokik).

4. Na koniec warto także zadać pytanie o społeczną korzyść interwencji antymonopolowej w prak-
tyki spółki Stalexport, czyli zastanowić się czy w ogóle, a jeśli tak to na ile ingerencja ta poprawiła 
ekonomiczną sytuację konsumentów (zatem podmiotów mających być ultymatywnymi beneficjantami 
reguł antymonopolu). W kontekście „indywidualnym” – tj. wyłącznie danej sprawy – poprawa ta wydaje 
się znikoma. W szczególności dominant nie zaniechał stosowania zarzucanej mu praktyki przez cały 
czas trwania tak postępowania antymonopolowego, jak i sądowego, pobierając nieobniżoną opłatę za 
przejazd płatnym odcinkiem autostrady A-4 (nie pozwalając tym samym jej użytkownikom na uzyska-
nie uzasadnionej oszczędności – w postaci „rekompensaty” za powodowane remontami uciążliwości 
w przejeździe tą trasą); dodatkowo koszt poniesienia przez dominanta kary 1 300 000 zł mógł zostać 
pośrednio poniesiony przez tych użytkowników w ramach podwyższonych opłat. Obecnie opłata ta 
wynosi 18 zł dla samochodu osobowego (jakkolwiek remonty na tym odcinku – przynajmniej na skalę 
istniejącą w czasie wydawania przez Prezesa UOKiK decyzji – zostały ukończone).

Wydaje się więc, że wynikającą ze wspomnianej interwencji korzyść społeczną należy rozpatry-
wać przede wszystkim w aspekcie generalnym („edukacyjnym”). Można bowiem oczekiwać, że inni 
przedsiębiorcy o pozycji dominującej na danym rynku15 będą powstrzymywać się od utrzymywania 
na niezmienionym poziomie cen za oferowane usługi w przypadku, gdy obiektywnie jakość tych usług 
ulegnie obniżeniu (tym bardziej istotnie). Tego rodzaju „efekt odstraszający” komentowanej interwencji 
(o ile oczywiście faktycznie będzie mieć miejsce) jest pożądany z interesie publicznym, sprzyjając 
interesom konsumentów (klientów dominanta) – zazwyczaj „skazanych” na korzystanie wyłącznie 
z oferty handlowej tego drugiego.

Dr Konrad Kohutek
Adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji 
w Krakowskiej Akademii im. A. Frycza-Modrzewskiego. 

15  W tym zwłaszcza przedsiębiorcy zajmujący się odpłatnym udostępnianiem autostrady na innych rynkach geograficznych w Polsce (takich jest zaś w na-
szym kraju coraz więcej). Aktualnie w Polsce długość wszystkich autostrad wynosi prawie 1200 km, z czego odcinków płatnych jest prawie 730 km (co stanowi 
prawie 61%).
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Ochrona konkurencji – obowiązek wydania decyzji 
stwierdzającej brak podstaw do działania po stronie Prezesa 

UOKiK w sytuacji niestwierdzenia przez Prezesa UOKiK 
naruszenia art. 102 TFUE.

Wyrok Sądu Apelacyjnego  
z 22 lutego 2012 r.,  

VI ACa 1304/11

Omawiany wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie wykluczył możliwość umorzenia postępowa-
nia przez Prezesa UOKiK w przypadku, gdy po przeprowadzeniu postępowania Prezes UOKiK nie 
ustalił, że doszło do naruszenia art. 101 lub 102 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE). 
Tło dla wydania tego wyroku było następujące: w decyzji z 28.09.2006 r. Prezes UOKiK, działając 
na wniosek spółki Tele 2 (obecnie Netia) nie stwierdził stosowania przez TP S.A. praktyki ogranicza-
jącej konkurencję w rozumieniu art. 8 uokik z 2000 r. poprzez stosowanie klauzuli wyłączności na 
korzystanie z publicznie dostępnych usług telefonicznych tej spółki na krajowym rynku dostępu do 
usług połączeń telefonicznych w stacjonarnej sieci telefonicznej świadczonych na zasadzie dostępu 
i preselekcji. Prezes UOKiK umorzył postępowanie w sprawie naruszania art. 82 TWE (obecnie art. 
102 TFUE) ze względu na jego bezprzedmiotowość. Decyzja ta została zaskarżona w całości przez 
Tele 2 (obecnie Netia), która podnosiła, że TP S.A. stosuje praktykę ograniczającą konkurencję. 
Wyrokiem z 29.10.2007 r. SOKiK uchylił zaskarżoną decyzję m.in. w części, w jakiej umarzała ona 
postępowanie o naruszenie art. 82 TWE (obecnie art. 102 TFUE). SOKiK uwzględnił zarzut narusze-
nia art. 5 rozporządzenia Rady nr 1/2003 z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie implementacji reguł 
konkurencji zawartych w art. 81 i 81 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską (obecnie art. 
101 i 102 TFUE) (Dz. Urz. UE z 4.01.2003, L 1/1, dalej jako rozporządzenie nr 1/2003) oraz art. 105 
k.p.a. w zw. z art. 80 uokik z 2000 r. Zdaniem SOKiK art. 5 rozporządzenia nr 1/2003 mógł stano-
wić podstawę do wydania merytorycznej decyzji w przypadku niestwierdzenia przez organ krajowy 
praktyki nadużycia pozycji dominującej. Apelację od tego wyroku złożył Prezes UOKiK zarzucając, 
że wyrok SOKiK naruszał art. 5 rozporządzenia nr 1/2003 przez jego błędną interpretację oraz art. 
10 rozporządzenia nr 1/2003 przez jego niezastosowanie i przyjęcie, że Prezes UOKiK jest organem 
uprawnionym do wydania negatywnej decyzji merytorycznej dotyczącej naruszania art. 102 TFUE. 
Sąd Apelacyjny wyrokiem z 10.07.2008 r. oddalił apelację, uznając, że prawomocne jest uznanie, że 
TP S.A. nie stosowała praktyki ograniczającej konkurencję. Sąd Apelacyjny uznał, że Prezes UOKiK 
rozstrzygnął sprawę merytorycznie co do istoty sporu w zakresie dopuszczalności prawnej praktyki 
TP S.A. Prezes UOKiK złożył od tego wyroku SA skargę kasacyjną do Sądu Najwyższego, zaskar-
żając wyrok w całości. Sąd Najwyższy rozpoznając skargę kasacyjną uznał, że weryfikacja wyroku 
SA w Warszawie zależy od wyjaśnienia budzącej istotne wątpliwości interpretacji art. 5 rozporzą-
dzenia nr 1/2003 i odraczając rozprawę zwrócił się do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej 
o rozstrzygnięcie prejudycjalne. Wyrokiem z 3.05.2011 r. w sprawie C-375/09 Prezes UOKiK p. Tele 

Krystyna Kowalik-Bańczyk
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2 (obecnie Netia) TS orzekł, że „art. 5 rozporządzenia nr 1/2003 wyklucza możliwość wydania przez 
krajowy organ ochrony konkurencji decyzji stwierdzającej brak naruszenia art. 102 TFUE w sytuacji, 
gdy w celu zastosowania tego postanowienia organ ten bada, czy spełnione zostały przesłanki tego 
zastosowania, a następnie uznaje, że nie doszło do naruszenia pozycji dominującej. Art. 5 akapit 2 
rozporządzenia nr 1/2003 podlega bezpośredniemu stosowaniu i niezgodne z nim jest stosowanie 
przepisu prawa krajowego nakazującego zakończenie postępowania prowadzonego na podstawie 
art. 102 TFUE w drodze decyzji stwierdzającej brak naruszenia tego przepisu. Po otrzymaniu od-
powiedzi TS, Sąd Najwyższy wyrokiem z 8.06.2011 r. uchylił zaskarżony wyrok i przekazał sprawę 
Sądowi Apelacyjnemu w Warszawie do ponownego rozpoznania, przyjmując, że zaskarżony wyrok 
opierał się na błędnej wykładni art. 5 rozporządzenia nr 1/2003. Ponownie rozpoznając sprawę Sąd 
Apelacyjny uznał apelację za częściowo zasadną. Uznał, że brak było podstaw do umorzenia postę-
powania na podstawie art. 105 k.p.a., ponieważ istniała podstawa prawna do wydania decyzji (art. 5 
zd. 3 rozporządzenia nr 1/2003). W efekcie Sąd Apelacyjny zmienił zaskarżony wyrok w ten sposób, 
że decyzję o braku podstaw do działania ze strony organu antymonopolowego wyrażoną umorze-
niem postępowania zastąpił merytoryczną decyzją stwierdzającą brak podstaw do działania ze strony 
Prezesa UOKiK w sytuacji gdy nie stwierdził on naruszenia art. 102 TFUE.

Krystyna Kowalik-Bańczyk
Adiunkt w Zakładzie Prawa Konkurencji INP PAN 
oraz na Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej
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Kontrola koncentracji – wymierzanie kary pieniężnej  
za zwłokę w wykonaniu decyzji Prezesa UOKiK.

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie 
 z 17 maja 2012 r.,  

VI ACa 1428/11

1. Odpowiedzialność z tytułu naruszenia obowiązków wynikających z ustawy o ochronie 
konkurencji i konsumentów ma charakter odpowiedzialności obiektywnej w tym sensie, 
że stwierdzenie zawinionego charakteru przedmiotowego naruszenia nie jest koniecz-
ną przesłanką stwierdzenia naruszenia jej przepisów. Rozważania w przedmiocie winy 
przedsiębiorcy są zatem zbędne z punktu widzenia możliwości zastosowania przepisów 
prawa materialnego.

2. Element subiektywny w postaci umyślności lub nieumyślności naruszenia przepisów 
ustawy, określany mianem winy jest okolicznością braną pod uwagę przy ustalaniu 
wysokości kary.

Omawiany wyrok zasługuje na uwagę ze względu na sposób rozumienia i zastosowania stan-
dardów wypracowanych w orzecznictwie Sądu Najwyższego w zakresie nakładania kar pieniężnych 
z tytułu naruszenia ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. 

Komentowany wyrok został wydany na skutek apelacji od wyroku Sądu Ochrony Konkurencji 
i Konsumentów z 3.10.2011 r., XVII AmA 8/10. W wyroku tym SOKiK oddalił odwołanie od decyzji 
Prezesa UOKiK, na podstawie której Prezes UOKiK nałożył karę pieniężną za zwłokę w wykonaniu 
wcześniejszej warunkowej decyzji Prezesa UOKiK w sprawach koncentracji. Zwłoka polegała na nie-
wykonaniu w terminie warunku, określonego w decyzji, polegającego na sprzedaży dziewięciu sklepów 
wielkopowierzchniowych. Opóźnienie w wykonaniu decyzji warunkowej dotyczyło dwóch sklepów.

SOKiK rozpatrując odwołanie od decyzji Prezesa UOKiK o nałożeniu kary pieniężnej przyjął, że 
tzw. obiektywna odpowiedzialność za naruszenie przepisów prawa administracyjnego nie stanowi 
naruszenia Konstytucji. Podkreślił również, że spadek atrakcyjności sprzedawanych nieruchomości 
wynikający z budowy obiektów konkurencyjnych lub też generalny spadek popytu – na co wskazy-
wał powód jako przyczynęniewykonania w terminie decyzji Prezesa UOKiK – nie są okolicznościami 
nieprzewidywalnymi, a wahania koniunktury są zjawiskiem normalnym w gospodarce rynkowej. 

W apelacji powód podniósł m.in. zarzut naruszenia prawa materialnego – art. 2 i art. 42 Konstytucji 
RP oraz art. 6 ust.1 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka w związku z art. 107 uokik poprzez błęd-
ne przyjęcie, że kary nakładane na podstawie art. 107 ustawy nie mają charakteru quasi-karnego, 
a zatem że ich nałożenie nie wymaga dowiedzenia przez organ nakładający karę winy podmiotu 
obarczonego karą.

Maciej Bernatt
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Sąd Apelacyjny w Warszawie, powołując się na orzecznictwo SN1, podkreślił w wyroku, że „od-
powiedzialność z tytułu naruszenia obowiązków wynikających z ustawy o ochronie konkurencji i kon-
sumentów ma charakter odpowiedzialności obiektywnej w tym sensie, że stwierdzenie zawinionego 
charakteru przedmiotowego naruszenia nie jest konieczną przesłanką stwierdzenia naruszenia jej 
przepisów”. Zauważył, że „rozważania w przedmiocie winy przedsiębiorcy są zatem zbędne z punktu 
widzenia możliwości zastosowania przepisów prawa materialnego”. Takie podejście SA w Warszawie 
przyjęto przy pełnej świadomości wymogu, że w sprawach z odwołania od decyzji nakładającej karę 
pieniężną na przedsiębiorcę obowiązuje wyższy standard ochrony praw przedsiębiorcy ze względu 
na konieczność zapewnienia skuteczności w polskim porządku prawnym przepisom Europejskiej 
Konwencji Praw, w zakresie w jakim Europejski Trybunał Praw Człowieka przyjmuje, że gdy dochodzi 
do wymierzenia przedsiębiorcy kary pieniężnej, zasady sądowej weryfikacji prawidłowości orzecze-
nia organu regulacji w tym zakresie, powinny odpowiadać wymogom analogicznym do tych, jakie 
obowiązują sąd orzekający w sprawie karnej2.

Sąd Apelacyjny przyjął za SN3, że „element subiektywny w postaci umyślności lub nieumyślno-
ści naruszenia przepisów ustawy, określany mianem winy jest okolicznością braną pod uwagę przy 
ustalaniu wysokości kary”. Ponadto, stwierdził że „sąd rozpoznający sprawę z odwołania od decyzji 
Prezesa UOKiK nakładającej karę pieniężną dopiero na etapie oceny czy wysokość nałożonej kary 
jest adekwatna winien rozstrzygnąć, w oparciu o ustalone w sprawie okoliczności faktyczne, czy na-
ruszenie przepisów ustawy było „zawinione”, to jest czy przedsiębiorca miał świadomość, że swoim 
zachowaniem dopuścił się zwłoki w wykonaniu decyzji Prezesa Urzędu w sprawie koncentracji lub 
czy jako profesjonalny uczestnik obrotu mógł (powinien był) taką świadomość mieć”4. Rozważając tę 
kwestię SA w Warszawie za prawidłowe uznał nałożenie na powoda kary w wysokości równej 50% 
jej maksymalnego wymiaru. Przyjął, że kara pieniężna nakładana na przedsiębiorcę nie powinna 
być karą symboliczną, a stanowić dolegliwość dla podmiotu dopuszczającego się naruszenia prawa. 
Odczuwalność kary stanowi bowiem o jej skuteczności. Podkreślił, że powód nie wykazał, aby speł-
nienie warunków określonych w decyzji Prezesa UOKiK było niemożliwe przy zachowaniu należytej 
staranności. Zauważył, że akceptując nałożony warunek należało się liczyć z ryzykiem uzyskania 
ceny niższej od oczekiwanej.

Maciej Bernatt
Adiunkt w Zakładzie Europejskiego Prawa Gospodarczego
Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.

1  Wyroki SN z: 25.04.2007 r., III SK 1/07 oraz 4.11.2010 r., III SK 21/10.
2  SA w Warszawie w uzasadnieniu wyroku powołał się na wyroki SN z 14.04.2010 r., III SK 1/2010 oraz z 1.06.2010 r., III SK 5/2010; na ten temat zob. M. 
Bernatt, Gwarancje proceduralne w sprawach z zakresu ochrony konkurencji i regulacji, mających charakter karny w świetle EKPCz. Glosa do wyroku SN 
z 14.04.2010 r., Europejski Przegląd Sądowy 6/2011, s. 40-45.
3  Wyroki SN z: 25.04.2007 r., III SK 1/07 oraz 4.11.2010 r., III SK 21/10.
4  W tej kwestii porównaj jednak wyrok SN z 21 kwietnia 2011 r., III SK 45/10, w którym SN zauważył tendencję do nawiązywania do „winy” jako przesłanki 
branej pod uwagę nie tylko na etapie podejmowania decyzji o wysokości kary pieniężnej, ale także podejmowania samej decyzji o nałożeniu kary. W wyroku 
tym SN przyjął, że „sąd rozpoznający sprawę z odwołania od decyzji Prezesa Urzędu nakładającej karę pieniężną winien rozstrzygnąć, w oparciu o ustalone 
w sprawie okoliczności faktyczne, czy naruszenie przepisów ustawy było „zawinione”, to jest czy przedsiębiorca miał świadomość, że swoim zachowaniem 
narusza zakaz praktyk ograniczających konkurencję, lub czy jako profesjonalny uczestnik obrotu mógł (powinien był) taką świadomość mieć”.



www.ikar.wz.uw.edu.pl            internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 2012, nr 4(1)

Maciej Bernatt            Ochrona konkurencji – sprawy z zakresu ochrony konkurencji...112

Ochrona konkurencji – sprawy z zakresu ochrony konkurencji 
sprawami karnymi w rozumieniu art. 6 Europejskiej Konwencji 

Praw Człowieka.

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie  
z 4 lipca 2012 r.,  
VI ACa 202/12

1. Postępowania z zakresu prawa konkurencji, w których nakładane są kary pieniężne, są 
„postępowaniami karnymi”, przynajmniej w rozumieniu Europejskiej Konwencji Praw 
Człowieka.

2. Zarówno na organie antymonopolowym, jak i na sądach rozpatrujących odwołania od 
jego decyzji spoczywa obowiązek zapewnienia bardzo wysokiego standardu ochrony 
praw przedsiębiorców, którym zarzuca się naruszenie przepisów uokik.

3. Informacja o istocie i przyczynie stawianych zarzutów powinna zostać przekazana przed-Informacja o istocie i przyczynie stawianych zarzutów powinna zostać przekazana przed-
siębiorcy najpóźniej w decyzji administracyjnej (a właściwie już na etapie wszczęcia 
postępowania w sprawie nałożenia kary), tak aby zapewnić realną możliwość obrony 
przed zarzutami stanowiącymi podstawę nałożenia kary.

4. W sprawach karnych w rozumieniu art. 6 EKPC konieczne jest przyjmowanie bardzo 
wysokich standardów oceny materiału dowodowego zgromadzonego w sprawie, a wszel-
kie wątpliwości rozstrzygać należy na korzyść przedsiębiorcy

Omawiany wyrok został wydany na skutek apelacji pozwanego – Prezesa Urzędu Komunikacji 
Elektronicznej, od wyroku SOKiK z 12.07.2011 r., XVII Amt 44/08, w którym SOKiK uchylił decyzję 
Prezesa UKE. SA w Warszawie omawianym wyrokiem oddalił apelację. 

Jedną z kwestii spornych, która była przedmiotem oceny SA w Warszawie, było to, czy na eta-
pie postępowania sądowego możliwe jest dokonanie zmiany opisu czynu za jaki została nałożona 
kara na inny niż wskazany w sentencji decyzji. SA w Warszawie udzielił odpowiedzi negatywnej na to 
pytanie. Rozstrzygnięcie tego zagadnienia zostało oparte na rozważaniach o charakterze ogólnym.

Sąd Apelacyjny w Warszawie przyjął przede wszystkim, że „postępowania z zakresu prawa kon-
kurencji, w których nakładane są kary pieniężne, są ‘postępowaniami karnymi’, przynajmniej w ro-
zumieniu Europejskiej Konwencji Praw Człowieka (EKPC)”. Mając to na uwadze SA w Warszawie 
wskazał, że „zarówno na organie antymonopolowym, jak i na sądach rozpatrujących odwołania od 
jego decyzji spoczywa obowiązek zapewnienia bardzo wysokiego standardu ochrony praw przed-
siębiorców, którym zarzuca się naruszenie przepisów ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów 
(względnie uokik i prawa UE)”. Taką konstatację sądu odnosić można w pełni – ze względu na jej 
sformułowanie w sprawie z zakresu regulacji telekomunikacji – także do postępowań w sprawach 
z zakresu regulacji, dotyczących kar pieniężnych nakładanych przez organy regulacji.
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SA w Warszawie, powołując się na orzecznictwo sądów UE zauważył, że poza gwarancjami na-
tury procesowej, należy także przyjmować bardzo wysokie standardy oceny materiału dowodowego 
zgromadzonego w sprawie, a wszelkie wątpliwości rozstrzygać na korzyść przedsiębiorcy (por. wyrok 
Sądu z 5.10.2011 r. w sprawie T-11/06 Romana Tabacchi, pkt 129 i 132).

Następnie SA w Warszawie powtórzył pogląd SN, że „weryfikacja sądowa decyzji Prezesa UKE) 
dotyczących nałożenia kary na przedsiębiorcę powinna odbywać się z uwzględnieniem standardów 
obowiązujących w postępowaniu karnym ze względu na konieczność zapewnienia skuteczności 
w polskim porządku prawnym przepisom EKPC” (por. wyrok SN z 14.04.2010 r., III SK 1/10, wyrok 
SN z 21.09.2010 r., III SK 8/10). Dlatego zdaniem SA w Warszawie w rozstrzyganej sprawie istot-
ne znaczenie miała gwarancja określona w art. 6 ust. 3 pkt a EKPC, z którego wynika, że podmiot 
oskarżany winien w celu realizacja prawa do obrony otrzymać jednoznaczną informację o istocie 
i przyczynie stawianych zarzutów. Zdaniem SA w Warszawie tego typu informacja „powinna zostać 
przekazana przedsiębiorcy najpóźniej w decyzji administracyjnej (a właściwie już na etapie wszczę-
cia postępowania w sprawie nałożenia kary), tak aby zapewnić mu realną możliwość obrony przed 
zarzutami stanowiącymi podstawę nałożenia kary przez Prezesa Urzędu”.

SA w Warszawie podkreślił, że decyzja organu administracji powinna być jednoznaczna, pełna 
i zrozumiała. W wypadku decyzji nakładającej karę pieniężną oznacza to zdaniem tego sądu obo-
wiązkowe określenie tego, za co ta kara została nałożona. Ma to bowiem podstawowe znaczenie dla 
obrony swych praw przez ukarany podmiot (zob. też wyrok SA w Warszawie z 28.05.2009 r., VI ACa 
1617/08). SA powołał się także wyrok SN, w świetle którego w toku postępowań dotyczących nało-
żenia kar pieniężnych na przedsiębiorcę „szczególne znaczenie ma respektowanie instytucjonalnych 
i proceduralnych gwarancji praw jednostki przewidzianych w przepisach Prawa telekomunikacyjnego 
i przepisach procesowych” (wyrok SN z 21.09.2010 r., III SK 8/10).

Omawiany wyrok zasługuje zatem na uwagę, ze względu na sformułowanie w nim wprost tezy, 
że postępowania z zakresu ochrony konkurencji i regulacji, w których nakładane są kary pieniężne, 
są postępowaniami karnymi w rozumieniu Europejskiej Konwencji Praw Człowieka oraz podkreślenie, 
że w postępowaniach tych zagwarantować należy wysoki standard ochrony praw przedsiębiorców. 
Tym samym wyrok potwierdza prezentowany w polskiej doktrynie pogląd o konieczności uwzględnia-
nia w postępowaniach w sprawach ochrony konkurencji gwarancji określonych w art. 6 Europejskiej 
Konwencji Praw Człowieka1.

Maciej Bernatt 
Adiunkt w Zakładzie Europejskiego Prawa Gospodarczego
Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego

1  M. Król-Bogomilska, Kary pieniężne w prawie antymonopolowym, Warszawa 2001, s. 21–39; B. Turno: Prawo odmowy przekazania informacji służącej 
wykryciu naruszenia reguł konkurencji w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, RPEiS nr 3/2009, s. 45-46; A. Stawicki: 
Komentarz do art. 106 [w:] A. Stawicki, E. Stawicki, Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz, Warszawa 2010, s. 1162-1164; K. Kowalik-
Bańczyk,Problematyka ochrony praw podstawowych w unijnych postępowaniach w sprawach z zakresu ochrony konkurencji, Warszawa 2010, por. http://www.
natolin.edu.pl/pdf/zeszyty/Natolin_Zeszty_39.pdf, s. 21–39; M. Bernatt, Sprawiedliwość proceduralna w postępowaniu przed organem ochrony konkurencji, 
Warszawa 2011, http://www.cars.wz.uw.edu.pl/tresc/ksiazki/15/Sprawiedliwosc_2011.pdf, s. 65-69; M. Bernatt, Prawo do rzetelnego procesu w sprawach 
konkurencji i regulacji rynku (na tle art. 6 EKPC), Państwo i Prawo 1/2012, s. 51-63; Anna Błachnio-Parzych, The Nature of Responsibility of an Undertaking in 
Antitrust Proceedings and the Concept of ‘Criminal Charge’ in the Jurisprudence of the European Court of Human Rights, Yearbook of Antitrust and Regulatory 
Studies, Vol. 2012 5(6), http://www.yars.wz.uw.edu.pl/2012-6/The_Nature.pdf, s. 35-55.
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Nakładanie kar pieniężnych – kara pieniężna jako instrument 
wzmocnienia dolegliwości kary zasadniczej.

Wyrok Sądu Apelacyjnego 
z 20 marca 2012 r., 

VI ACa 1038/11

Nałożenie kary pieniężnej na przedsiębiorcę z tytułu naruszenia reguł konkurencji podlega 
ocenie w kontekście całego materiału dowodowego z uwzględnieniem celowości wzmocnienia 
dolegliwości kary zasadniczej, jaką jest nakaz zaprzestania stosowania praktyki ograniczają-
cych konkurencję.

Omawianym wyrokiem Sąd Apelacyjny w Warszawie oddalił apelację przedsiębiorcy od wyro-
ku SOKiK w sprawie z odwołania od decyzji Prezesa UOKiK uznającej za praktykę ograniczającą 
konkurencję w rozumieniu art. 8 ust. 1 i 2 pkt 5 uokik z 2000 r. nadużywanie przez powódkę pozycji 
dominującej na krajowym rynku kolejowych przewozów towarowych przez odmowę świadczenia 
usług kolejowego przewozu towarów swoim konkurentom na zasadach szczególnych, tj. w drodze 
zawierania umów przewidujących upusty od taryfy towarowej. Za stwierdzone naruszenie Prezes 
Urzędu nałożył karę pieniężną w wysokości ok. 60 mln zł.

W zakresie dotyczącym procesowych aspektów postępowania z odwołania od decyzji Prezesa 
UOKiK z omawianego wyroku wynika, że nieprzesłanie adresatowi pełnej wersji załączników do de-
cyzji, zawierających informacje będące tajemnicą przedsiębiorstwa i z tego powodu objętych posta-
nowieniem ograniczającym wgląd do materiału dowodowego, nie pozbawia przedsiębiorcy prawa do 
obrony. Sąd Apelacyjny opowiedział się również za dopuszczalnością uwzględniania w postępowaniu 
z odwołania od decyzji Prezesa Urzędu materiału dowodowego zebranego w roku postępowania ad-
ministracyjnego. Dowody te podlegają ocenie w ramach postępowania odwoławczego, zaś przedsię-
biorca nie może kwestionować wyroku Sądu pierwszej instancji na tej podstawie, że rozstrzygnął on 
sprawę jedynie na podstawie twierdzeń pozwanego Prezesa Urzędu, opartych na takich dowodach, 
jeżeli w odwołaniu nie zawnioskował o przeprowadzenie jakichkolwiek dowodów.

W zakresie dotyczącym przepisów prawa materialnego z omawianego wyroku wynika, że wyli-
czenie nazwanych praktyk ograniczających konkurencję ma charakter przykładowy, natomiast art. 8 
ust. 2 pkt 5 uokik z 2000 r. pełni rolę klauzuli generalnej pozwalającej uznać inne, nie4wymienione 
w art. 8 ust. 2 uokik z 2000 r. praktyki za przejaw nadużycia pozycji dominującej. Wyjaśniając treść art. 
8 ust. 2 pkt 5 Sąd Apelacyjny odwołał się do poglądów zawartych w uzasadnieniach wyroków Sądu 
Najwyższego z 19.02.2009 r., III SK 31/08 oraz 14.11.2008 r., III SK 9/08. Stosując ten przepis w oko-
licznościach rozpoznawanej sprawy, Sąd Apelacyjny uznał, że negatywne oddziaływanie dominanta 
na rynek spedycji może mieć miejsce zarówno, gdy działania przedsiębiorcy prowadzą wprost do 
wyeliminowania z rynku określonych spedytorów (np. w przypadku odmowy zawarcia umowy o prze-
wóz z konkurencyjnymi spedytorami), jak i wtedy, gdy dominujący przewoźnik oferuje konkurującym 

Dawid Miąsik
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z nim na ryku powiązanym spedytorom „warunki nie do przyjęcia” (np. poprzez odmowę udzielenia 
upustów). W zakresie dotyczącym rynku właściwego, Sąd Apelacyjny podkreślił, że okoliczność 
zgodnie z którą dla niektórych nabywców usług przewozu transport samochodowy stanowi substytut 
transportu kolejowego, nie przesądza o wadliwym ustaleniu rynku właściwego w niniejszej sprawie. 

Z uzasadnienia omawianego wyroku wynika również, że kara orzekana na podstawie art. 101 ust. 
2 pkt 1 uokik z 2000 r. „ma charakter kary dodatkowej” względem kary zasadniczej, jaką jest nakaz 
zaniechania stosowania praktyki ograniczającej konkurencję. Sąd rozpatrujący odwołanie od decyzji 
Prezesa UOKiK może uchylić ją w zakresie dotyczącym kary pieniężnej, gdy uzna, że „nie zachodzą 
powody jej zastosowania, a więc w sytuacji, gdy brak było przesłanek określonych w art. 101 ust. 2 
pkt 1 uokik warunkujących fakultatywne nałożenie kar pieniężnych, bądź też w przypadku, gdyby na-
łożenie takich kar na podstawie całokształtu materiału dowodowego było niecelowe dla wzmocnienia 
dolegliwości kary zasadniczej”, zaś brak winy naruszyciela, rozumiany jako brak zamiaru działania 
niezgodnego z przepisami ustawy, stanowi okoliczność uwzględnianą przy ustalaniu wysokości kary 
pieniężnej. Uznając za proporcjonalną karę nałożoną w niniejszej sprawie Sąd Apelacyjny wziął pod 
uwagę takie okoliczności, jak pozycja rynkowa przedsiębiorcy, wysokość uzyskiwanych dochodów 
oraz wysokość wymierzonej kary w relacji do kary maksymalnej (11%).

Dawid Miąsik
Adiunkt w Zakładzie Prawa Konkurencji INP PAN;
członek Zespołu Biura Studiów i Analiz SN w Warszawie.



www.ikar.wz.uw.edu.pl            internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 2012, nr 4(1)

Dawid Miąsik            Zbiorowe interesy konsumentów – kryteria ustalania wysokości kar...116

Zbiorowe interesy konsumentów – kryteria ustalania 
wysokości kar pieniężnych w przypadku innowacyjnych  

i korzystnych dla konsumentów promocji.

 Wyrok Sądu Apelacyjnego 
z 25 kwietnia 2012 r., 

VI ACa 1495/11

Oceniając proporcjonalność kary pieniężnej nałożonej za naruszenie zakazu, o którym mowa 
w art. 24 ust. 1 uokik należy uwzględnić, czy naruszenie to miało miejsce przy wprowadzaniu 
korzystnej dla konsumentów promocji, będącej novum w ofercie przedsiębiorcy i wymagającej 
wysiłku techniczno-logistycznego.

Omawianym wyrokiem Sąd Apelacyjny w Warszawie oddalił apelacje Prezesa UOKiK oraz przed-
siębiorcy od wyroku SOKiK, którym radykalnie zmniejszono kary pieniężne nałożone za naruszenie 
zakazu z art. 24 ust. 1 uokik na przedsiębiorcę działającego na rynku przewozów kolejowych.

Oddalając apelację przedsiębiorcy, Sąd Apelacyjny wywiódł bezprawność jego zachowania 
z art. 17 ust. 4 Prawa przewozowego, zarówno w odniesieniu do uniemożliwienia zwrotu należności 
za niewykorzystany bilet weekendowy zakupiony po rozpoczęciu terminu jego ważności, ale wciąż 
przed rozpoczęciem podróży, jak i ograniczenia prawa do odstąpienia od umowy przewozu (zwrot 
pieniędzy za bilet nie przysługiwał w przypadku odstąpienia od umowy na 2 godziny przed plano-
wanym odjazdem pociągu ze stacji początkowej). Zdaniem Sądu Apelacyjnego korzyść materialna 
z tytułu oferty promocyjnej nie uzasadnia uprawnienia przedsiębiorcy do naruszenia przepisów Prawa 
przewozowego. Natomiast oddalając apelację Prezesa Urzędu Sąd Apelacyjny podzielił ocenę do-
konaną przez SOKiK i uznał karę wymierzoną w granicach 2% maksymalnego wymiaru kary za zbyt 
wygórowaną, ze względu na następujące okoliczności: 1) oferta była korzystna dla konsumentów; 
2) oferta była nowością na rynku; 3) jej wprowadzenie wiązało się z koniecznością poczynienia skom-
plikowanych przygotowań technicznych i logistycznych, co mogło prowadzić do pewnych perturbacji 
przy korzystaniu z oferty w początkowym okresie.

Dawid Miąsik
Adiunkt w Zakładzie Prawa Konkurencji INP PAN;
członek Zespołu Biura Studiów i Analiz SN w Warszawie.

Dawid Miąsik
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Nakładanie kar pieniężnych – konieczność uwzględnienia przy 
nakładaniu i wymierzaniu kary pieniężnej stopnia naruszenia 

interesu publicznego, o którym mowa w art. 1 uokik.

Wyrok Sądu Apelacyjnego 
z 17 maja 2012 r., 

VI ACa 31/12

1. Art. 1 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów zawiera ogólną dyrektywę stoso-
wania przepisów tej ustawy z uwzględnieniem interesu publicznego. 

2. Kary pieniężne z ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów mają charakter fakulta-
tywny i uznaniowy, dlaczego sąd może ingerować w ich wysokość dopiero wtedy, gdy 
ich wysokość w rażący sposób odbiega od kwoty właściwej do ukarania za stwierdzone 
naruszenie.

Omawianym wyrokiem Sąd Apelacyjny w Warszawie oddalił apelację przedsiębiorcy od wyro-
ku SOKiK oddalającego odwołanie od decyzji Prezesa UOKiK uznającej za praktykę ograniczającą 
konkurencję w rozumieniu art. 8 ust. 1 i 2 pkt 1 uokik z 2000 r. nadużywanie pozycji dominującej na 
lokalnym rynku wykonywania regularnych przewozów osób na określonej linii komunikacyjnej poprzez 
narzucanie rażąco niskich cen biletów jednorazowych za przejazd, zaś za praktykę ograniczającą 
konkurencję w rozumieniu art. 8 ust. 1 i 2 pkt 5 uokik z 2000 r. uznał wprowadzenie i wykonywanie na 
tej linii dodatkowych kursów autobusów pokrywających się z rozkładem jazdy konkurenta, po cenach 
biletów jednorazowych poniżej cen stosowanych na pozostałych kursach na tej linii. Za stwierdzone 
naruszenia Prezes UOKiK nałożył karę pieniężną w wysokości ok. 22.000 zł.

W uzasadnieniu wyroku uwagę zwraca stanowisko Sądu Apelacyjnego, zgodnie z którym z uwagi 
na fakultatywny i uznaniowy charakter kar pieniężnych przewidzianych w ustawie, sąd może ingero-
wać w ich wysokość „dopiero kiedy w rażący sposób odbiegałyby od kwoty właściwej”. 

Na odrębne odnotowanie zasługuje nawiązanie do interesu publicznego z art. 1 uokik z 2000 r. 
Sąd Apelacyjny wywiódł z tej przesłanki konieczność uwzględnienia przy nakładaniu i wymierzaniu 
kary pieniężnej stopnia naruszenia interesu publicznego przez zachowanie ukaranego przedsiębiorcy. 
Zapatrywanie wyrażone w omawianym wyroku przez Sąd Apelacyjny zmierza w kierunku nadania 
„interesowi publicznemu” funkcji korekcyjnej. Z uzasadnienia wynika wprost, że funkcja ta ma zasto-
sowanie przy rozpoznawaniu zarzutów dotyczących kar pieniężnych. Nie ma jednak żadnych prze-
szkód, by sądy wykorzystywały ją także przy ocenie samej kwalifikacji zachowania przedsiębiorcy 
jako praktyki ograniczającej konkurencję. Ma to szczególne znaczenie zwłaszcza w tych sprawach, 
w których dokonywana różnymi metodami wykładnia przepisów prawa ochrony konkurencji prowa-
dzi do wniosku, że oceniane zachowanie przedsiębiorcy odpowiada znamionom nazwanej praktyki 
ograniczającej konkurencję, jednakże okoliczności sprawy przemawiają przeciwko uznaniu takiego 
zachowania za antykonkurencyjne (np. wprowadzenie sztywnych cen odsprzedaży w czasie promocji 
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polegającej na obniżeniu dotychczas stosowanych cen). Wówczas odwołanie się do art. 1 uokik mo-
głoby uzasadniać konkluzję, zgodnie z którą zachowanie przedsiębiorcy, prima facie antykonkuren-
cyjne, nie narusza interesu publicznego.

Dawid Miąsik
Adiunkt w Zakładzie Prawa Konkurencji INP PAN.
członek Zespołu Biura Studiów i Analiz SN w Warszawie.
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Zbiorowe interesy konsumentów – wpływ zachowania 
przedsiębiorcy w toku postępowania na miarkowanie 

wysokości kary pieniężnej.

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie 
z 28 czerwca 2012 r.,  

VI ACa 1379/11

Prezes Urzędu powinien nakładać sankcje o stopniu dolegliwości nie większym niż jest to 
niezbędne dla osiągnięcia zamierzonego celu.

Omawianym wyrokiem Sąd Apelacyjny zmienił wyrok SOKiK i obniżył o ok. 55% karę pieniężną 
nałożoną na przedsiębiorcę za naruszenie zakazu praktyk naruszających zbiorowe interesy konsu-
mentów poprzez stosowanie postanowień wzorca umowy, które zostały wpisane do rejestru postano-
wień wzorców umowy uznanych za niedozwolone. Sąd Apelacyjny wyjaśnił, że funkcja art. 111 uokik 
polega na określeniu ram wyznaczających zakres swobodnego uznania administracyjnego Prezesa 
UOKiK przy nakładaniu kar pieniężnych, zarówno w zakresie samej ich wysokości, jak i samej po-
trzeby zasadności bądź potrzeby wymierzenia kary w konkretnym przypadku. Z kolei z konstytucyjnej 
zasady proporcjonalności przy orzekaniu kar pieniężnych Sąd Apelacyjny wywiódł, że Prezes Urzędu 
korzystając ze swych kompetencji, powinien stosować sankcje o stopniu dolegliwości nie większym 
niż jest to niezbędne dla osiągnięcia zamierzonego celu.

Zdaniem Sądu Apelacyjnego w okolicznościach niniejszej sprawy zachodziły przesłanki do ob-
niżenia wysokości nałożonej na przedsiębiorcę kary, ponieważ podejmował on w toku postępowa-
nia administracyjnego starania w celu wyeliminowania z obrotu klauzul zakwestionowanych przez 
organ ochrony konsumentów. Dodatkowo Sąd Apelacyjny wskazał na fakultatywny charakter kar 
pieniężnych z art. 106 uokik oraz na okoliczność, że działania podejmowane przez powoda w toku 
postępowania administracyjnego w dużej mierze realizowały przesłanki przewidziane do wydania 
decyzji zobowiązującej.

Dawid Miąsik
Adiunkt w Zakładzie Prawa Konkurencji INP PAN;
członek Zespołu Biura Studiów i Analiz SN w Warszawie.
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Kontrola koncentracji – przesłanki zgody warunkowej 
i odstąpienia od zakazu dokonania koncentracji; błędy 
proceduralne w postępowaniu przed Prezesem UOKiK  

poza kontrolą sądową.

Wyrok Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów 
z 14 maja 2012 r. 
XVII AmA 41/11

1. Z uwagi na pierwszoinstancyjny charakter postępowania sądowego w sprawach od-Z uwagi na pierwszoinstancyjny charakter postępowania sądowego w sprawach od-
wołań od decyzji Prezesa UOKiK, wnioski o wydanie zgody warunkowej na podstawie 
art. 19 ust. 1 uokik mogą być składane także przed SOKiK. 

2. Zgodnie z art. 20 ust. 1 uokik, ciężar wykazania konkretnych (a nie ogólnikowych) ko-Zgodnie z art. 20 ust. 1 uokik, ciężar wykazania konkretnych (a nie ogólnikowych) ko-
rzyści dla rozwoju ekonomicznego lub postępu technicznego lub pozytywnego wpływu 
na gospodarkę narodową spoczywa na powodzie. Dla wykazania tych okoliczności nie 
jest wystarczające powołanie się na zgodność z dokumentem rządowym definiującym 
politykę państwa. 

3. Nawet gdyby przyjąć, że w postępowaniu administracyjnym doszło do uchybień proce-Nawet gdyby przyjąć, że w postępowaniu administracyjnym doszło do uchybień proce-
duralnych, to nie mogą one być przedmiotem postępowania sądowego mającego na celu 
merytoryczne rozstrzygnięcie sporu, bowiem SOKiK zobowiązany jest do wszechstron-
nego zbadania wszystkich istotnych okoliczności sprawy, przy uwzględnieniu zasad 
rozkładu dowodu i obowiązku stron w postępowaniu dowodowym. Takie rozwiązanie 
w pełni odpowiada standardom demokratycznego państwa prawa określonym w art. 2 
Konstytucji. 

Omawiany wyrok SOKiK został wydany w sprawie z odwołania od decyzji Prezesa UOKiK 
z 13.01.2011 r. (DKK-1/20121), którą Prezes Urzędu zakazał dokonania koncentracji PGE/Energa. 
Sąd oddalił odwołanie powoda w całości, tj. w zakresie wszystkich postawionych przezeń zarzutów 
naruszenia (niekiedy rażącego) prawa materialnego (art. 20 ust. 1, art. 18, art. 19 ust. 1 i 2, art. 20 
ust. 2, art. 4 pkt 9 oraz art. 4 pkt 9 w zw. z art. 20 ust. 1 uokik z 2007 r., a także art. 2 Konstytucji) 
i prawa postępowania przed organem ochrony konkurencji (art. 9 k.p.a., art. 10 i art. 73 k.p.a., art. 7 
k.p.a. w zw. z art. 18, art. 19 ust. 1 i art. 20 ust. 2 uokik, art. 11 w zw. z art. 107 § 1 i § 3 k.p.a., art. 8 
k.p.a. i art. 74 i art. 95 ust. 2 uokik, art. 107 § 1 i § 3 k.p.a., art. 233 k.p.c. w zw. z art. 84 uokik, art. 
236 k.p.c. i art. 244 k.p.c. w zw. z art. 84 uokik, art. 231 k.p.c. w zw. z art. 84 uokik, art. 24 § 3 k.p.a., 
art. 71 ust. 1 uokik), które to naruszenia sprawiły, że Prezes UOKiK niewłaściwie ustalił stan faktycz-
ny oraz niewłaściwie zastosował art. 20 ust. 1 uokik, podczas gdy powinien był w badanym stanie 
faktycznym sprawy zastosować art. 18 (zgoda bezwarunkowa), ewentualnie art. 19 ust. 1 ew zw. 
z art. 19 ust. 2 (zgoda warunkowa) albo art. 20 ust. 2 uokik. W konsekwencji powód wniósł o zmianę 
decyzji w całości i orzeczenie co do istoty sprawy poprzez wydanie – w pierwszej kolejności – zgody 

Tadeusz Skoczny
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bezwarunkowej, w drugiej kolejności – zgody warunkowej lub w trzeciej kolejności – zgody nadzwy-
czajnej przez odstąpienie od zakazu ze względu na inny niż ochrona konkurencji „interes publiczny”. 

Wniosek powoda o wydanie przez SOKiK zgody warunkowej obejmował trzy zobowiązania: 
(1) „obowiązek, zgodnie z którym powód będzie zobowiązany zapewnić, że wytwórcy energii elek-
trycznej z grupy kapitałowej powoda będą dokonywać sprzedaży energii elektrycznej podlegającej 
obowiązkowi z art. 49a ust. 2 Prawa energetycznego poprzez giełdę towarową, rynek regulowany 
i internetowe platformy handlowe na rynku regulowanym w sposób zapewniający publiczny, równy 
dostęp do tej energii […] w okresie od 1.01.2011 r. do 31.12.2020 r.”, (2) „zobowiązanie powoda do 
kwartalnego przedstawiania Prezesowi Urzędu […] raportów z wykonania obowiązku, o którym mowa 
powyżej […]; (3) „warunku, zgodnie z którym nałożony zostanie na [powoda] obowiązek zachowania 
podmiotowej odrębności […] spółki E.O. do końca 2020 r. […]”. 

Omawianym wyrokiem SOKiK w pełni zaakceptował ustalenia faktyczne i prawne sprawy do-
konane w postępowaniu przed Prezesem UOKiK, a w konsekwencji oddalił wszystkie postawione 
w odwołaniu zarzuty naruszenia prawa materialnego i prawa postępowania. Zdaniem SOKiK powód 
nie wykazał żadnych okoliczności faktycznych lub prawnych, które uzasadniałyby postawione przez 
powoda zarzuty. W szczególności SOKiK uznał, że Prezes UOKiK właściwie zdefiniował rynek właś-
ciwy w sprawie oraz prawidłowo stwierdził, że koncentracja doprowadziłaby do istotnego ogranicze-
nia konkurencji, gdyż „jest bezspornym, że w wyniku planowanej koncentracji powód uzyska udział 
w rynku przekraczający … [40] % na krajowym rynku sprzedaży detalicznej energii elektrycznej”, 
a „powód nie wykazał okoliczności faktycznych pozwalających przyjąć, że po dokonaniu koncentracji 
nie będzie miał możliwości zapobiegania skutecznej konkurencji”. SOKiK nie uznał za uzasadnione 
argumenty powoda w zakresie czynników ułatwiających dostęp do rynku, niskiej bariery wejścia na 
rynek, swobodnej zmiany sprzedawcy itp., przemawiające, zdaniem powoda, przeciwko uznaniu, że 
domniemanie z art. 4 pkt 10 uokik jest w tym przypadku spełnione.  

Omawiany wyrok jest drugim orzeczeniem1, w którym SOKiK miał możliwość wydania zgody 
warunkowej. Jednoznacznie dopuścił możliwość przedłożenia takich warunków dopiero w odwołaniu 
z uwagi na pierwszo instancyjny charakter postępowania sądowego w sprawach odwołań od decyzji 
Prezesa UOKiK; za spóźnione (stosownie do art. 47912 § 1 k.p.c.) uznał natomiast pisemne zgłoszenie 
takiego warunku na tydzień przed wydaniem wyroku. SOKiK dokonał również oceny, „czy zgłoszone 
przez powoda warunki koncentracji uzasadniają wydanie zgody w trybie art. 19 ust. 1 uokik”, oraz 
wyraźnie umiejscowił po stronie powoda ciężar dowodu na okoliczność, że „spełnienie zapropono-
wanych przez niego warunków spowoduje, że konkurencja w wyniku koncentracji nie zostanie ogra-
niczona”. W ocenie SOKiK okoliczność ta nie została wykazana, a w konsekwencji zakaz dokonania 
planowanej koncentracji został w pełni utrzymany. 

Uznając, że proponowany warunek sprzedaży energii elektrycznej podlegający obowiązkowi 
wynikającemu z art. 49a Prawa energetycznego za pośrednictwem giełdy towarowej, rynku regulo-
wanego i internetowych platform handlowych na rynku regulowanym „jedynie rozszerza obowiązek 
wynikający z mocy obowiązującego prawa”, SOKiK nie rozważył skali tego rozszerzenia i poten-
cjalnego znaczenia dominacji takiego (rynkowego) mechanizmu sprzedaży energii elektrycznej dla 

1  Po raz pierwszy SOKiK oceniał możliwość wydania decyzji warunkowej w wyroku z 13.04.2011 r. (XVII AmA 78/09) w sprawie zakazanej przez Prezesa 
UOKiK koncentracji Orzeł Biały/Baterpol, w pełni podtrzymując stanowisko Prezesa UOKiK uznające, że „brak jest możliwości zastosowania jakichkolwiek 
warunków, które można byłoby uznać za odpowiednie, tzn. takie, które w sposób satysfakcjonujący eliminowałyby zakłócenia konkurencji zidentyfikowane na 
krajowym rynku przetwarzania różnych akumulatorów kwasowo-ołowiowych” (s. 64 wyroku). 
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procesów cenotwórczych w oligopolistycznej strukturze polskiego sektora elektroenergetycznego. 
Przede wszystkim jednak SOKiK nie rozważył, czy tego rodzaju behawioralny warunek modyfikacyjny 
nie jest jednak właściwym środkiem zaradczym w przypadku, gdy antykonkurencyjny efekt zamie-
rzonej koncentracji ma przede wszystkim wymiar wertykalny, a nie horyzontalny. Z decyzji Prezesa 
UOKiK dosyć wyraźnie wynikało, że to właśnie teoria szkody wertykalnej (efekt wykluczenia) legła 
u podstaw zakazu. 

SOKiK oddalił także wniosek powoda o wydanie decyzji nadzwyczajnej na podstawie art. 20 
ust. 2 uokik, uznając, że określone przez powoda „korzyści mają charakter ogólnikowy i w istocie 
uniemożliwiają dokonanie oceny, czy korzyści przeważają nad negatywnymi skutkami ograniczenia 
konkurencji”. Zdaniem SOKiK „dla wykazania tych okoliczności nie jest wystarczające powołanie 
się na zgodność z dokumentem rządowym, definiującym tę [energetyczną] politykę”, m.in. dlatego 
iż „nie ma podstaw do utożsamiania zgodności z dokumentami rządowymi definiującymi tę politykę 
z konkretnymi korzyściami dla rozwoju ekonomicznego lub technicznego lub pozytywnego wpływu 
na gospodarkę narodową”; uzasadnieniem tego stanowiska SOKiK ma być fakt, że „polityka gospo-
darcza rządów […] nie zawsze bywa właściwa”. 

Odnosząc się do postawionych przez powoda zarzutów naruszenia przez Prezesa UOKiK 
przepisów w toku postępowania administracyjnego, SOKiK podtrzymał pogląd, że „SOKiK nie może 
ograniczyć sprawy wynikającej z odwołania Prezesa Urzędu tylko [podkr. T.S.] do funkcji sprawdza-
jącej prawidłowość postępowania administracyjnego, które poprzedza postępowanie sądowe”, co 
nie budzi wątpliwości2. Stanowisko to sąd orzekający w tej sprawie interpretuje jednak niezmiernie 
szeroko. Uznaje mianowicie, że „nawet gdyby przyjąć, że w postępowaniu administracyjnym doszło 
do uchybień proceduralnych, to nie mogą one być przedmiotem postępowania sądowego mającego 
na celu merytoryczne rozstrzygnięcie sporu, bowiem SOKiK zobowiązany jest do wszechstronne-
go zbadania wszystkich istotnych okoliczności sprawy, przy uwzględnieniu zasad rozkładu dowodu 
i obowiązku stron w postępowaniu dowodowym”. Zdaniem SOKiK, „takie rozwiązanie w pełni odpo-
wiada standardom demokratycznego państwa prawa określonym w art. 2 Konstytucji”, aczkolwiek 
trudno nie zauważyć, że oznacza to, że istotny element oceny prawidłowości działania administracji 
pozostaje poza kontrolą sądową. 

Tadeusz Skoczny
Zakład Europejskiego Prawa Gospodarczego
Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego

2  Pogląd ten SOKiK uznaje za ugruntowany w orzecznictwie. SOKiK przywołał w tym miejscu następujące orzeczenia: wyrok SN z 29.05.1991 r., III CRN 
120/91, OSNC 1992 Nr 5, poz. 87; postanowienie SN z 7.10.1998 r., I CKN 265/98OSP 2000 Nr 5, poz. 68; postanowienie SN z 11.08.1999 r., 351/99 OSNC 
2000 Nr 3, poz. 47; wyrok SN z 20.09.2005 r., III SZP 2/05 OSNP 2006/19-20/312. 
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Zbiorowe interesy konsumentów – wykonanie decyzji 
zobowiązującej – „luz decyzyjny” przedsiębiorcy.

Wyrok Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów 
z 1 czerwca 2012 r. 
XVII AmA 229/09

1. Jedynym źródłem obowiązku przedsiębiorcy w zakresie sposobu wykonania decyzji 
zobowiązującej wydanej przez Prezesa UOKiK jest treść sentencji decyzji, a nie treść 
zobowiązania złożonego przez przedsiębiorcę czy treść uzasadnienia decyzji.

2. Przedsiębiorca wykonujący decyzję zobowiązującą może skorzystać ze swoistego „luzu 
decyzyjnego”, co oznacza że dopuszczalny jest taki sposób wykonania obowiązku 
nałożonego decyzją Prezesa UOKiK, który pozostaje w zgodzie z sentencją decyzji, 
choćby nie był on wprost przewidziany w jej uzasadnieniu.

3. W decyzji zobowiązującej mogą być określone tylko takie zobowiązania, których wy-
konania podjął się sam przedsiębiorca.

Omawianym wyrokiem SOKiK uchylił decyzję Prezesa UOKiK z 3.11.2009 r. (DDK 7/2009), 
nakładającą na spółkę J., prowadzącą działalność na rynku usług deweloperskich, karę pieniężną 
za niewykonanie decyzji zobowiązującej wydanej tej spółce 28.11.2008 r. (DDK 29/2008). W decyzji 
zobowiązującej Prezes UOKiK, po przyjęciu zobowiązania spółki J. do zaniechania stosowania we 
wzorcach umownych klauzul abuzywnych wpisanych do rejestru, o którym mowa w art. 47945 k.p.c., 
poprzez aneksowanie umów istniejących już w obrocie prawnym, nałożył na spółkę J. obowiązek 
wykonania tego zobowiązania w terminie do 1.03.2009 r. Prezes UOKiK nałożył ponadto obowiązek 
złożenia, do 31.03.2009 r., sprawozdania o stopniu realizacji powyższego zobowiązania. Po otrzyma-
niu przedmiotowego sprawozdania, Prezes UOKiK uznał, że spółka J. nie wykonała decyzji zobowią-
zującej z 2008 r. zgodnie z jej treścią, ponieważ sposób wykonania zobowiązania do aneksowania 
wzorców umownych nie był tożsamy ze sposobem opisanym w uzasadnieniu decyzji. W tej sytuacji 
Prezes UOKiK wszczął przeciwko spółce J. postępowanie na podstawie art. 107 uokik i wydał w jego 
wyniku decyzję z 2009 r., od której spółka J. złożyła skuteczne odwołanie.

Za istotę sporu SOKiK uznał relację pomiędzy sentencją decyzji zobowiązującej, a jej uzasad-
nieniem, stwierdzając iż z uzasadnienia nie można wywodzić wniosków co do zakresu przyznanych 
przedsiębiorcy praw ani nałożonych na niego obowiązków. Jedynym źródłem obowiązków przed-
siębiorcy jest treść sentencji decyzji. Sentencja powinna być na tyle konkretna i jednoznaczna, aby 
można z niej było bezpośrednio wywieść sposób, zakres i termin wykonania wszelkich czynności 
objętych decyzją zobowiązującą. W szczególności, nie można z uzasadnienia decyzji domniemywać 
ani wyprowadzać rozstrzygnięcia. Zgodnie z art. 107 k.p.a., tylko rozstrzygnięcie decyzji stanowi 
wiążącą wypowiedź organu administracji publicznej co do istoty sprawy. W przypadku sprzeczności 

Jarosław Sroczyński
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pomiędzy rozstrzygnięciem a uzasadnieniem, pierwszeństwo należy przyznać rozstrzygnięciu (wyr. 
NSA z 17.12.1999 r., IV SA 2070/97, LEX nr 48693).

W przedmiotowej sprawie Prezes Urzędu określił w sentencji decyzji zobowiązującej treść obo-
wiązku spółki J. wyłącznie jako aneksowanie wzorców umów. SOKiK podkreślił, że Prezes UOKiK nie 
nakazał spółce J. dokonania zmian umów zgodnie z przedstawionym przez spółkę wzorem załączo-
nym do jednego z pism złożonych w toku postępowania administracyjnego, ani też nie sprecyzował 
zobowiązania do wprowadzenia konkretnych zapisów czy określonych zmian wzorca umownego. 
Wykonując decyzję zobowiązującą, przedsiębiorca skorzystał zatem ze swoistego „luzu decyzyjnego” 
(określenie użyte przez spółkę J. oraz SOKiK), ograniczonego jedynie koniecznością pozbycia się 
z obrotu postanowień uznanych za niedozwolone. Spółka J. zmieniła zatem wzorce umowne w sposób 
jej zdaniem tożsamy z treścią sentencji decyzji, poprzez usunięcie z nich zakwestionowanych klauzul 
abuzywnych. Uzasadnienie decyzji zobowiązującej wskazywało co prawda na potrzebę dokonania 
dalej idących zmian wzorców, określając także kierunki tych zmian, a nawet elementy treści pożą-
danych z punktu widzenia ochrony interesów konsumentów nowych klauzul umownych. Jednakże 
brak odzwierciedlenia tych uregulowań w rozstrzygnięciu decyzji otworzył niejako przedsiębiorcy 
drogę do skorzystania z innej możliwości osiągnięcia celu w postaci zaniechania stosowania klau-
zul abuzywnych wskazanych w tymże rozstrzygnięciu. SOKiK uznał takie postępowanie spółki J. za 
prawidłowe, pomimo iż Prezes UOKiK w uzasadnieniu decyzji z 2009 r., stwierdzając niewykonanie 
decyzji zobowiązującej, jako okoliczność obciążającą przedsiębiorcę podniósł to, iż zakwestionowane 
odstępstwo przedsiębiorcy od warunków, na jakich jego zdaniem wydana została decyzja zobowią-
zująca, przyniosło negatywne dla konsumentów skutki w postaci pogorszenia się ich sytuacji praw-
nej w ramach relacji kształtowanych przez zmienione wzorce umowne. Z drugiej strony znamienne 
jest, że w tym samym uzasadnieniu Prezes UOKiK stwierdził, iż kwestia ewentualnej abuzywności 
użytych przez spółkę J. postanowień umownych w procesie aneksowania pozostaje obojętna dla 
oceny wykonalności decyzji. W tej sytuacji SOKiK za najistotniejsze uznał to, iż brak sprecyzowania 
sposobu wykonania zobowiązań nie uzasadnia zastosowania art. 107 uokik.

W omawianym wyroku SOKiK przypomniał także, że decyzja zobowiązująca może zawierać 
tylko takie zobowiązania, których wykonania podjął się sam przedsiębiorca. Oznacza to, że Prezes 
UOKiK nie może wskazać w decyzji zobowiązania, którego przedsiębiorca nie zaakceptował. Te zaś 
obowiązki, które finalnie zostały odzwierciedlone w treści wydanej decyzji zobowiązującej, mogą być 
przedmiotem swoistych negocjacji pomiędzy Prezesem UOKiK a przedsiębiorcą.

Jarosław Sroczyński
Markiewicz & Sroczyński
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Regulacja energetyki – naruszenie obowiązków w zakresie 
wydawania warunków przyłączenia do sieci, wynikających 

z koncesji na prowadzenie działalności w zakresie  
dystrybucji energii elektrycznej.

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie 
z 19 stycznia 2012 r., 

VI ACa 1411/11

1. Koncesja na prowadzenie działalności w zakresie dystrybucji energii elektrycznej 
zobowiązuje do przestrzegania przepisów prawa niemniej jednak nie można trakto-
wać każdego naruszenia prawa jako naruszenia obowiązku wynikającego z koncesji. 
Obowiązki wynikające z koncesji to takie, których decyzja o jej udzieleniu jest auto-
nomicznym źródłem. Natomiast nie można traktować jako obowiązku wynikającego 
z koncesji obowiązku, którego źródłem jest przepis obowiązującego prawa, określający 
jego bezpośrednią realizację bez potrzeby dalszej konkretyzacji.

2. Prawo energetyczne, w stanie prawnym obowiązującym w dacie przeprowadzanych 
przez powódkę czynności i następnie w dacie wydawania przedmiotowej decyzji, nie 
penalizowało uchybienia przewidzianym przepisami terminom załatwiania wniosku 
o wydanie warunków przyłączenia i związanego z tym procedowania, zawartym w roz-
porządzeniu Ministra Gospodarki z 4.05.2007 r. w sprawie szczegółowych warunków 
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego. Regulacja w tym zakresie znalazła 
się dopiero na skutek zmian wprowadzonych ustawą z 8.01.2010 r., która dodała m.in. 
dotyczący tej kwestii przepis art. 56 ust. 1 pkt 18 Prawa energetycznego. 

Decyzją z 29.12.2008 r. pozwany – Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, po przeprowadzeniu 
postępowania administracyjnego w sprawie wymierzenia kary pieniężnej, orzekł, że powódka – X sp. 
z o.o. z siedzibą w P. prowadząca działalność w zakresie dystrybucji energii elektrycznej naruszyła 
warunki koncesji z czerwca 2007 r. na dystrybucję energii elektrycznej w nawiązaniu do § 9 pkt 3 
rozporządzenia Ministra Gospodarki z 4.05.2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjono-
wania systemu elektroenergetycznego w ten sposób, że przekroczyła terminy na wydanie warunków 
technicznych i nie dochowała należytej staranności przy opracowywaniu projektów warunków przy-
łączenia kierowanych do uzgodnienia do Y S.A. z siedzibą w W. dla farm wiatrowych w K., P. oraz 
L. oraz, że z nieuzasadnionych powodów zwlekała z przedkładaniem do uzgodnienia z operatorem 
systemu przesyłowego zakresu ekspertyzy wpływu przyłączanych urządzeń wytwórczych na krajo-
wą sieć elektroenergetyczną dla farm wiatrowych Ś. (…), Ś. (…), Ś., P., G. i B. Za powyższe dzia-
łania pozwany – Prezes Urzędu Regulacji Energetyki wymierzył powodowej spółce karę pieniężną 
w łącznej wysokości 150.000 zł, co stanowi 0,013672% przychodu z działalności koncesjonowanej 
osiągniętego przez powodową spółkę w 2007 r.

Mikołaj Jasiak
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Od powyższej decyzji powódka złożyła odwołanie i wniosła o uchylenie decyzji w całości z uwagi 
na jej istotne wady formalne oraz fakt, że nie naruszyła warunków koncesji, zaś z ostrożności pro-
cesowej, w przypadku nie uwzględnienia żądania, wniosła o zmianę Decyzji przez stwierdzenie, że 
Spółka nie naruszyła § 9 pkt 3 rozporządzenia oraz że nie naruszyła warunków koncesji znajdujących 
zastosowanie do przyłączenia farm wiatrowych Ś. (…), Ś. (…), Ś., P., G. i B., ewentualnie o zmianę 
Decyzji poprzez odstąpienie od nałożenia kary pieniężnej nałożonej na Spółkę lub jej istotne obniże-
nie. W odpowiedzi na odwołanie Prezes URE wniósł o jego oddalenie. 

Wyrokiem z 1.03.2010 r. SOKiK oddalił odwołanie. Sąd ustalił, że w przypadku farmy wiatrowej 
K. wnioskodawca oczekiwał na wydanie warunków przyłączenia od 25.04.2006 r. do dnia 20.11.2007 
r. Z kolei dla farmy wiatrowej P., na dzień 6.10.2008 r. wnioskodawca nie otrzymał warunków przy-
łączenia, przy czym pismo w wnioskiem o zaopiniowanie projektu warunków przyłączenia zostało 
złożone dnia 24.07.2007 r. W przypadku farmy wiatrowej L., w dniu 6.10.2008 r., pomimo upływu 
14 miesięcy, inwestor nie otrzymał warunków przyłączenia. Sąd odrzucił wszystkie zarzuty powód-
ki uznając je za bezzasadne. SOKiK odrzucił zarzuty powódki dotyczące naruszenia art. 56 pkt 12 
ustawy z 10.1997 r. – Prawo energetyczne w zw. z art. 6 k.p.a oraz art. 7 Konstytucji RP (zasada 
działania organów administracji publicznej na podstawie przepisów prawa), uznając za całkowicie 
bezzasadne. Sąd stwierdził, że powódka, jako koncesjonariusz, była związana przepisami § 9 
pkt 4 rozporządzenia Ministra Gospodarki z 4.05.2007 r. w sprawie szczegółowych warunków 
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego, zgodnie z którym bieg 90-dniowego terminu, 
w którym zawiera się 60-dniowy termin na dokonanie uzgodnień pomiędzy operatorami sieci, rozpo-
czyna się najpóźniej w dniu wystąpienia o uzgodnienie warunków przyłączenia. Sąd uznał za bez-
sporny fakt, że w przypadkach farm wiatrowych K., P. oraz L. powódka nie dotrzymała powyższych 
terminów. I tak w przypadku farmy wiatrowej K. warunki przyłączenia zostały wydane po ponad 90 
dniach od przekazania powódce uzgodnionego projektu warunków przyłączenia. W przypadku farm 
wiatrowych P. i L. same uzgodnienia trwały ponad 14 miesięcy. W konsekwencji Sąd, wskazując 
różne przykłady na opieszałość powódki, podzielił stanowisko Prezesa URE, że powódka przekro-
czyła terminy na wydanie warunków technicznych oraz nie dochowała należytej staranności przy 
opracowywaniu projektów warunków przyłączenia kierowanych do uzgodnienia (…) S.A. w W., dla 
farm wiatrowych K., P. oraz L., co stanowi naruszenie przepisu 9 pkt 3 rozporządzenia Ministra 
Gospodarki z 4.05.2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elek-
troenergetycznego, a „w konsekwencji także” warunków koncesji. Sąd odniósł się również do 
zarzutu powódki podniesionego z ostrożności procesowej tj. nałożenia kary pieniężnej bez dosta-
tecznego uwzględnienia okresu, stopnia naruszenia oraz okoliczności naruszenia. Sąd wskazał, że 
uwzględnił bardzo wysoką szkodliwość czynu godzącego w rozwój energetyki opartej na odnawialnych 
źródłach energii i w konsekwencji długofalowe negatywne skutki dla środowiska naturalnego. Nadto 
kara została wymierzona w okolicach dolnego jej wymiaru, a więc uwzględnia wszelkie okoliczności 
na korzyć Spółki.

Powódka wniosła o zmianę zaskarżonego wyroku przez stwierdzenie, że nie naruszyła warun-
ków koncesji, w tym w zw. z § 9 ust. 4 rozporządzenia, ewentualnie o uchylenie powyższego wyroku 
i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania Sądowi I instancji. Powódka zarzuciła wyrokowi 
m.in.: naruszenie art. 56 ust. 1 pkt 12 Prawa energetycznego przez jego błędną wykładnię na sku-
tek uznania, że naruszenie przez powódkę warunków koncesji stanowiło naruszenie obowiązków 
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wynikających z koncesji w rozumieniu art. 56 ust. 1 pkt 12 Prawa energetycznego jak również naru-
szenie powyższego przepisu przez uznanie dopuszczalności nałożenia sankcji pieniężnej za niedo-
trzymanie warunków koncesji, pomimo ich nałożenia bez podstawy prawnej oraz brak rozpoznania 
istoty sprawy oraz naruszenie art. 328 § 2 k.p.c. przez odzwierciedlony w uzasadnieniu zaskarżonego 
wyroku brak dokonania ustaleń faktycznych. 

Wyrokiem z 10.12.2010 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie oddalił apelację powódki od wyroku 
SOKiK. Procedując na skutek skargi kasacyjnej powódki Sąd Najwyższy wyrokiem z 6.10.2011r. 
uchylił zaskarżony wyrok i przekazał sprawę Sądowi Apelacyjnemu do ponownego rozpoznania. Sąd 
Najwyższy wskazał, iż zasadny okazał się zarzut naruszenia art. 56 ust. 1 pkt 12 Prawa energetyczne-
go, albowiem wykładnia przepisu przyjęta przez Sąd Apelacyjny okazała się za szeroka a tym samym 
niewłaściwa. Koncesja wprawdzie zobowiązuje do przestrzegania przepisów prawa nie mniej jednak 
nie można traktować każdego naruszenia prawa jako naruszenia obowiązku wynikającego z koncesji. 
Obowiązki wynikające z koncesji to takie, których decyzja o jej udzieleniu jest autonomicznym źród-
łem. Natomiast nie można traktować jako obowiązku wynikającego z koncesji obowiązku, którego 
źródłem jest przepis obowiązującego prawa, określający jego bezpośrednią realizację bez potrzeby 
dalszej konkretyzacji. Obowiązek taki nie wypływa bowiem z samej koncesji, lecz z przepisu ustawy 
lub aktu wykonawczego odnoszącego się do działalności koncesjonowanej.

W ocenie Sądu Apelacyjnego apelacja okazała się uzasadniona, choć Sąd Apelacyjny podzielił 
tylko część jej zarzutów. Sąd zaznaczył, że istotnie SOKiK nie wskazał w sposób klarowny, stosownie 
do wymogu art. 328 § 2 k.p.c. wszystkich okoliczności faktycznych, których subsumcja determino-
wała dalszy sposób rozstrzygnięcia. Sąd wskazał, że katalog okoliczności faktycznych ocenianych 
przez Sąd I instancji należy uporządkować i dokonał ponownego przeglądu okoliczności faktycznych 
uwzględniając fakt, że ocena uchybień terminom wskazanym w przepisach powinna odnosić się do 
okresu po dniu 1.07.2007 r. (od tej daty powódka została wyznaczona operatorem systemu dystry-
bucyjnego). Niemniej jednak, ponowna analiza działalności powódki wykazała, że 90-dniowy termin 
na wydanie warunków przyłączenia został przekroczony w przypadku farm wiatrowych K., P., L., Ś. 
(…), Ś. (…), Ś., P., G. i B., czyli wszystkich farm wiatrowych objętych zaskarżoną decyzją. 

Oceniając powyższy stan faktyczny w płaszczyźnie § 9 pkt 3 oraz § 8 ust. 5 ww. rozporządzenia 
Sąd Apelacyjny podzielił ocenę Prezesa URE oraz SOKiK w zakresie naruszenia przez powódkę 
terminów, dotyczących wydawania warunków przyłączenia wraz z projektem umowy, jak i przedkłada-
nia do uzgodnienia z operatorem systemu przesyłowego zakresu ekspertyzy wpływu przyłączanych 
urządzeń na krajową sieć energetyczną. 

Powyższe ustalenia nie miały jednak znaczenia dla rozstrzygnięcia sprawy, ponieważ wskutek 
wyjaśnień i argumentacji Sądu Najwyższego, Sąd Apelacyjny stwierdził, że podniesiony przez skar-
żącą zarzut naruszenia art. 56 ust. 1 pkt 12 Prawa energetycznego poprzez jego błędną wykładnię 
okazał się zasadny. Przepis ten bowiem penalizuje nieprzestrzeganie obowiązków wynikających 
bezpośrednio, a zatem dających się wyprowadzić wprost – indywidualnie w stosunku do danego pod-
miotu – z koncesji, nie zaś z jakichkolwiek innych obowiązków wynikających z Prawa energetycznego 
i przepisów wykonawczych. Tym samym nie można uznać naruszenia wskazanych przepisów roz-
porządzenia za naruszenie „obowiązków wynikających z koncesji”, gdyż stanowiłoby to zbyt szeroką 
wykładnię tego pojęcia. W związku z tym Sąd stwierdził brak podstaw prawnych do sformułowania 
pod adresem powódki zarzutu naruszenia warunków koncesji. 
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W stanie prawnym obowiązującym w dacie przeprowadzanych przez powódkę czynności i na-
stępnie w dacie wydawania przedmiotowej decyzji, nie penalizowała uchybienia wyżej wskazanym 
terminom załatwiania wniosku i związanego z tym procedowania, zawartym w rozporządzeniu. Brak 
było więc tym samym w konsekwencji podstaw do nakładania kary za omawiane uchybienia. Regulacja 
w tym zakresie znalazła się dopiero na skutek zmian wprowadzonych ustawą z 8.01.2010r., która 
dodała m.in. dotyczący tej kwestii przepis art. 56 ust.1 pkt 18 Prawa energetycznego. W konsekwen-
cji zaskarżona decyzja prezesa URE została w całości wydana bez podstawy prawnej, co skutkuje 
koniecznością wyeliminowania jej z obrotu w całości. 

W związku z powyższym sąd zmienił zaskarżony wyrok i uchylił w całości decyzję Prezesa 
Urzędu Regulacji Energetyki z 29.12.2008 r. 

Mikołaj Jasiak
College of Europe, Brugia, 
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Brazylijska Ustawa o Systemie Ochrony Konkurencji

Spis treści:
I.  Wprowadzenie 
II.  Organy Brazylijskiego Systemu Ochrony Konkurencji
III.  Niedozwolone praktyki 
IV.  Koncentracja przedsiębiorstw
V.  Podsumowanie

I. Wprowadzenie
Dnia 30.11.2011 r., po sześciu latach prac, przyjęta została w Brazylii kompleksowa ustawa 

o Brazylijskim Systemie Ochrony Konkurencji (Ustawa nr 12.529). Ustawa stanowi nowelizację 
pierwszej brazylijskiej ustawy antymonopolowej z 1994 r. (Ustawa nr 8.884/94). Dokonuje ona zmian 
w systemie organów ochrony konkurencji, wyposażając w większość kompetencji w zakresie ochrony 
konkurencji Radę ds. Ochrony Gospodarki (CADE). 

Ustawa ma zastosowanie do „niekonkurencyjnych” praktyk mających miejsce na terytorium 
Brazylii, jak również do praktyk mających miejsce poza terytorium Brazylii, których efekty są jednak 
na tym terytorium odczuwalne. Katalog tych praktyk jest w ustawie z 2011 r. bardzo bogaty – znacz-
nie szerszy niż w poprzedniej ustawie. W stosunku do poprzedniej ustawy wprowadzono również 
zmiany w odniesieniu do wymierzania sankcji, które obliczane są w stosunku do wysokości dochodu 
przedsiębiorstwa na tym samym rynku właściwym, na którym miały miejsce niedozwolone prakty-
ki. Zasadnicze zmiany dotyczą jednakże przede wszystkim kontroli koncentracji przedsiębiorstw; 
w przeciwieństwie do poprzedniej ustawy przedsiębiorstwa mogą dokonać koncentracji dopiero po 
uzyskaniu expressis verbis zezwolenia ze strony właściwego organu ds. konkurencji.

Ustawa weszła w życie 29.05.2012 r.

II. Organy Brazylijskiego Systemu Ochrony Konkurencji
Ustawa nr 12.529 ustanawia Brazylijski System Ochrony Konkurencji, w którego skład wchodzą: 

Rada Administracyjna ds. Ochrony Gospodarki (CADE) i Sekretariat Gospodarczy przy Ministerstwie 
Finansów (art. 3). 

1. Rada Administracyjna ds. Ochrony Gospodarki

Rada Administracyjna ds. Ochrony Gospodarki (Conselho Administrativo de Defesa Economica, 
zwana w ustawie CADE) jest organem wyposażonym w kompetencje śledcze, oskarżycielskie i de-
cyzyjne. Składa się z następujących trzech organów:

– Trybunału Administracyjnego ds. Ochrony Gospodarki, 

* Dr nauk prawnych Uniwersytetu Mikołaja Koperniku w Toruniu, obecnie Senior Legal Officer w Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Morskiego w Lizbonie. 
Opinie przedstawione w tym artykule są opiniami własnymi autorki i nie wiążą Agencji.

P R A W O  K O N K U R E N C J I  N A  Ś W I E C I E 
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– Generalnego Organu Nadzoru i 
– Departamentu ds. Studiów Gospodarczych.
Trybunał Administracyjny ds. Ochrony Gospodarki ma za zadanie tworzenie warunków dla 

funkcjonowania konkurencji na rynku brazylijskim poprzez, w szczególności, pełnienie nadzoru nad 
funkcjonowaniem ustawy i przestrzeganiem jej wymogów przez przedsiębiorstwa. Jest on organem 
orzekającym, który prowadzi – w ramach postępowania administracyjnego i na posiedzeniach ple-
narnych – sprawy dotyczące praktyk ograniczających konkurencję (nadużywania pozycji dominującej 
na rynku oraz niedozwolonych porozumień). W ramach postępowania administracyjnego w sprawach 
praktyk Trybunał Administracyjny może podjąć decyzję o zastosowaniu środków tymczasowych, 
decyzję stwierdzającą naruszenie i nakazującą zaprzestanie naruszenia praktyk oraz o nałożeniu 
sankcji administracyjnych (art. 9). 

Trybunał prowadzi również, także na posiedzeniach plenarnych, sprawy dotyczące kontroli kon-
centracji przedsiębiorstw i wydaje decyzje udzielające zezwolenie lub odmawiający zezwolenia na 
koncentrację w celu niedopuszczenia do tworzenia na rynku podmiotów dominujących.

Decyzje Trybunału podejmowane są zwykłą większością, a wymagane quorum do podejmowania 
decyzji wynosi 4 członków Trybunału.

Członkami Trybunału są Prezydent i sześciu członków Trybunału, powoływanych na okres 4 lat 
przez Prezydenta Republiki i zatwierdzanych przez Senat (art. 6). Są to osoby o wykształceniu praw-
niczym lub ekonomicznym. Rola Prezydenta Trybunału jest głównie reprezentacyjna i organizacyjna 
w odniesieniu do pracy Trybunału; niemniej jednak to on przewodniczy obradom i podpisuje decyzje, 
umowy oraz konwencje, w których uczestniczy Rada (art. 10).

Drugi z organów Rady, tzw. Generalny Organ Nadzoru, składa się z trzech osób powołanych na 
okres 2 lat. Organ te ma za zadanie monitorowanie praktyk na rynku, zbieranie informacji i dowodów, 
wymaganie kopii dokumentów, przyjmowanie oświadczeń, przeprowadzanie inspekcji w siedzibie 
przedsiębiorstw. Jeżeli Organ Nadzoru stwierdzi, że na rynku mają miejsce niedozwolone praktyki 
kartelowe lub nadużywanie pozycji dominującej, wnosi sprawę przeciwko odpowiednim osobom lub 
przedsiębiorstwom do Trybunału Administracyjnego (art. 12). W odniesieniu do spraw, które prowa-
dzi, może on również decydować o stosowaniu środków tymczasowych, jeżeli są one konieczne dla 
zapewnienia funkcjonowania konkurencji na rynku. W odniesieniu do koncentracji przedsiębiorstw 
organ ten dokonuje wstępnej analizy wniosku i może podjąć decyzję administracyjną dotyczącą 
zezwolenia na koncentrację. Od decyzji tej przysługuje odwołanie do Trybunału Administracyjnego.

W egzekucji środków Generalnego Organu Nadzoru i decyzji Trybunału pomaga Specjalny 
Prokurator Federalny (art. 15).

Trzecim organem Rady jest Departament ds Studiów Gospodarczych. Organ ten ma za zada-
nie prowadzenie wszelkiego rodzaju studiów i badań rynkowych z własnej inicjatywy lub na zlecenie 
Trybunału (lub jednego z jego członków) albo Generalnego Organu Nadzoru. Szefem Departamentu 
jest Główny Ekonomista. Uczestniczy on w obradach Trybunału bez prawa do głosu (art. 17).

2. Sekretariat Gospodarczy przy Ministerstwie Finansów

Drugim elementem Brazylijskiego Systemu Ochrony Konkurencji jest Sekretariat Gospodarczy 
przy Ministerstwie Finansów. Jego zadaniem jest przedstawianie opinii w odniesieniu do projek-
tów ustawodawczych i projektów zmian ustawodawczych, aby zapewnić uwzględnienie przez nie 
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zbiorowych interesów konsumentów, użytkowników usług i innych uczestników rynku. W tym celu 
może wszczynać konsultacje społeczne lub zamawiać odpowiednie studia ekonomiczne.

Sekretariat może również proponować zmianę ustaw i innych aktów normatywnych z własnej 
inicjatywy, jeżeli wymagają tego funkcjonowanie konkurencji na rynku lub zbiorowe interesy konsu-
mentów (art. 19).

III. Niedozwolone praktyki

1. Katalog niedozwolonych praktyk

Artykuł 36 Ustawy formułuje bogaty katalog praktyk uznanych za niedozwolone:
– ograniczanie, utrudnianie i zagrażanie w jakikolwiek sposób funkcjonowaniu wolnej konkurencji;
– zdominowanie właściwego rynku towarów lub usług, za wyjątkiem sytuacji, gdy jest to wy-

nikiem naturalnego procesu rynkowego uzyskania przewagi przez najbardziej efektywnego 
przedsiębiorcę (art. 36 ust. 1);

– arbitralne narzucanie niesłusznych cen, a przez to uzyskiwanie nieodpowiednich zysków;
– nadużywanie pozycji dominującej (za pozycję dominującą uważa się sytuację, gdy przed-

siębiorstwo lub grupa przedsiębiorstw może w sposób jednostronny kontrolować sytuację 
rynkową albo gdy posiada ponad 20% właściwego rynku);

– wszelkie porozumienia pomiędzy konkurującymi przedsiębiorstwami, które mają na celu 
ustalanie cen towarów i usług, ograniczanie lub kontrolowanie produkcji towarów lub oferty 
usług, podział aktualnych i przyszłych rynków towarów i usług, jak również źródeł lub okresów 
zaopatrzenia i dystrybucji, ustalanie cen i warunków udziału lub powstrzymanie się od udziału 
w przetargach publicznych;

– wszelkie inne porozumienia mające na celu doprowadzenie do jednolitego zachowania się 
konkurentów na rynku;

– ograniczanie lub uniemożliwanie wejścia nowym przedsiębiorstwom na rynek;
– ustanawianie przeszkód dla tworzenia się lub rozwoju nowych przedsiębiorstw, a w szczegól-

ności uzyskiwania przez nie nowych źródeł zaopatrzenia lub finansowania;
– uniemożliwanie konkurującym przedsiębiorstwom dostępu do źródeł zaopatrzenia, podsta-

wowych surowców, technologii, infrastruktury i kanałów dystrybucji;
– wymaganie lub uzyskiwanie wyłączności na reklamę w środkach masowego przekazu;
– stosowanie nieuczciwych metod dla spowodowania zmian cen produktów i usług konkurencji;
– zawieranie umów mających na celu ograniczanie lub kontrolowanie rozwoju technicznego lub 

inwestycji związanych z produkcją lub dystrybucją towarów i ofertą usług;
– uzależnianie zawarcia umów od przyjęcia przez dystrybutorów, hurtowników, reprezentantów han-

dlowych i innych podmiotów dodatkowych warunków dotyczących ich stosunków z konsumentami, tj. 
cen odsprzedaży, rabatów, warunków płatności, minimalnych lub maksymalnych ilości, stopy zysku;

– dyskryminację pomiędzy podmiotami dostarczającymi lub nabywającymi towary poprzez 
stosownanie zróżnicowanych cen lub nierównych warunków do świadczeń równoważnych 
związanych ze sprzedażą towarów lub świadczeniem usług;

– odmawianie sprzedaży towarów lub świadczenia usług w ramach normalnych warunków płat-
ności zgodnych z zasadami rynkowymi lub zwyczajami handlowymi;
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– utrudnianie rozwoju lub zaniechanie stosunków handlowych ze współpracującym przedsię-
biorstwem, gdy nie zgadza się ono na przyjęcie zasad lub klauzul umownych zawierających 
niesprawiedliwe lub antykonkurencyjne warunki;

– niszczenie, odbieranie użytkowności lub monopolizowanie podstawowych surowców, półpro-
duktów lub produktów finalnych albo niszczenie lub odbieranie użytkowości infrastrukturze 
służącej do ich produkcji, dystrybucji i transportu;

– monopolizowanie lub uniemożliwanie użytkowania technologii lub praw własności przemysłowej 
i intelektualnej;

– sprzedaż towarów lub świadczenie usług poniżej kosztu;
– wstrzymywanie dystrybucji dóbr konsumpcyjnych, za wyjątkiem tego, gdy służy to zapewnie-

niu pokrycia kosztów produkcji,
– całkowite lub częściowe zaprzestanie aktywności przedsiębiorstwa bez ważnego powodu;
– uzależnianie sprzedaży produktu od zakupu innego produktu lub skorzystania z usługi lub 

uzależnianie świadczenia usługi od skorzystania z innej usługi lub zakupu produktu;
– nadużywające wykonywanie lub korzystanie z praw własności przemysłowej, intelektualnej, 

praw do technologii lub do znaku towarowego.

2. Postępowanie administracyjne w sprawie niedozwolonych praktyk

Dochodzenie w sprawie praktyk antykonkurencyjnych wszczyna Generalny Organ Nadzoru 
z własnej inicjatywy lub na wniosek zainteresowanej strony. Dochodzenie składa się z dwóch eta-
pów. W pierwszym etapie Organ Nadzoru ocenia, czy praktyka będąca przedmiotem dochodzenia 
podlega zasadom prawa konkurencji. Etap ten nie może trwać dłużej niż 30 dni. Jeżeli decyzja jest 
pozytywna, Organ Nadzoru przechodzi do drugiego etapu, który polega na ocenie zgodności praktyki 
z zasadami prawa konkurencji. Etap ten nie może trwać dłużej niż 180 dni (chociaż w określonych 
sytuacjach okres ten może zostać przedłużony o kolejne 60 dni). Na zakończenie tego etapu Organ 
Nadzoru może zdecydować, że praktyka niezgodna z konkurencją nie miała miejsca i w związku z tym 
sprawa zostaje umorzona albo, że taka praktyka miała miejsce i w związku z tym sprawa zostaje 
skierowana do Trybunału Administracyjnego na drogę postępowania administracyjnego (art. 66-83). 

Na jakimkolwiek etapie dochodzenia lub postępowania przewodniczący sprawozdawcy mogą 
zdecydować z własnej inicjatywy lub na wniosek Specjalnego Prokuratora Federalnego o zastosowa-
niu środków tymczasowych, jeżeli istnieje zagrożenie nieodwracalnych szkód na rynku. Takie środki 
polegają przede wszystkim na nakazie natychmiastowego zaniechania danej praktyki lub powrotu 
do sytuacji sprzed rozpoczęcia praktyki pod sankcją grzywny za każdy dzień opóźnienia (art. 84).

Postępowanie administracyjne kończy się decyzją nie stwierdzającą naruszenia prawa konku-
rencji lub decyzją stwierdzającą takie naruszenie. W tym drugim przypadku decyzja zawiera wymóg 
zaprzestania naruszenia oraz nakłada na autora naruszenia odpowiednie sankcje administracyjne.

3. Sankcje 

Artykuł 37 Ustawy przewiduje następujące kary za niedozwolone praktyki:
A) W odniesieniu do przedsiębiorstw: grzywna pomiędzy 0,1% a 20% zysku brutto przedsię-

biorstwa lub grupy na rynku właściwym, tj. w ramach działalności, w której praktyki niedozwolone 
miały miejsce oraz w roku budżetowym poprzedzającym wszczęcie postępowania administracyjnego. 
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Grzywna nigdy nie może być niższa od korzyści odniesionej w wyniku stosowania niedozwolonej 
praktyki; w ustawie z 1994 r. grzywna wynosiła 1-30% całego dochodu przedsiębiorstwa.

B) W odniesieniu do osób fizycznych, osób prawnych prawa publicznego i prywatnego oraz sto-
warzyszeń lub innych grup nie posiadających osobowości prawnej i które nie prowadzą działalności 
gospodarczej: grzywna od 50 000 do 2 000 000 R$ (reali brazylijskich).

C) W odniesieniu do członka zarządu przedsiębiorstwa odpowiedzialnego pośrednio lub bezpo-
śrdenio za praktykę niedozwoloną, pod warunkiem udowodnienia mu winy: grzywna pomiędzy 1% 
a 20% grzywny nałożonej na właściwe przedsiębiorstwo.

W przypadku naruszenia o charakterze recydywistycznym, grzywnę nakłada się w wysokości 
podwójnej.

Razem z grzywną mogą zostać nałożone inne kary. Obejmują one m.in. publikację decyzji stwier-
dzającej praktykę niedozwoloną we właściwych mediach na koszt przedsiębiorstwa, zakaz uczest-
niczenia w przetargach publicznych, zakaz prowadzenia działalności gospodarczej przez okres do 5 
lat, zamknięcie przedsiębiorstwa i sprzedaż jego aktywów.

W ramach postępowania administracyjnego osoby fizyczne lub prawne, które były autorami 
niedozwolonej praktyki mogą skorzystać z programu Leniency. Oznacza to, że jeżeli współpracują 
w ramach dochodzenia lub postępowania z odpowiednim organem w odniesieniu do gromadzenia 
informacji i identyfikacji praktyki, sankcje, które byłyby na nie nałożone zgodnie z prawem, mogą 
zostać zniesione całkowicie lub zmniejszone o 1/3 lub 2/3 (art. 86).

IV. Kontrola koncentracji przedsiębiorstw

1. Wniosek o zezwolenie na koncentrację

Wniosek o zezwolenie na koncentrację przedsiębiorstw powinien być skierowany do Rady 
Administracyjnej ds. Ochrony Gospodarki jeszcze przed zawarciem przez przedsiębiorstwa umowy 
o koncentracji. O zezwolenie na koncentrację przedsiębiorstwa powinny ubiegać się, jeżeli chociaż 
jedna z grup przedsiębiorstw dążących do koncentracji osiągnęła w poprzednim roku budżetowym 
obrót na terytorium Brazylii równy lub wyższy od 400 000 000 R$, a druga grupa przedsiębiorstw (lub 
przedsiębiorstwo) osiągnęła w poprzednim roku budżetowym obrót na terytorium krajowym równy 
lub wyższy od 30 000 000 R$ (art. 88); Ustawa z 1994 r. uzależniała wniosek od 20%-ego progu 
udziału w rynku właściwym co najmniej jednego przedsiębiorstwa. Przedsiębiorstwa mogą dokonać 
koncentracji dopiero po podjęciu decyzji przez właściwy organ Rady Administracyjnej, w przeciwnym 
wypadku podlegają grzywnie od 60 000 R$ do 60 000 000 R$. Stanowi to zasadniczą zmianę w sto-
sunku do ustawy z 1994 r., zgodnie z którą przedsiębiorstwa składały wniosek do Rady, ale mogły 
kontynuować proces koncentracji bez oczekiwania na decyzję.

2. Postępowanie w sprawie koncentracji przedsiębiorstw

Wniosek o zezwolenia na koncentrację skierowany do Rady Administracyjnej ds. Ochrony 
Gospodarki powienien zostać rozpatrzony w ciągu 240 dni od złożenia (z możliwością przedłużenia 
na prośbę stron o 60 dni lub decyzją Rady dla dodatkowego badania o 90 dni, niemniej jednak okres 
pomiędzy złożeniem wniosku o wydaniem ostatecznej decyzji w jego sprawie nie może przekroczyć 
330 dni) (art. 88 ust. 2).
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Wniosek powienien zawierać dokumenty wskazane w odpowiednim rozporządzeniu Rady. Podlega 
on wstępnej analizie przez Generalny Organ Nadzoru. Analiza wstępna dotyczy wymogów formalnych 
wniosku; w jej wyniku może okazać się konieczne dostarczenie brakujących dokumentów (art. 57). 

Następnym etapem jest analiza meritum wniosku, w dalszym ciągu przez Generalny Organ Nadzoru, 
w odniesieniu w szczególności do rynku właściwego i do potencjalnych skutków, jakie koncentracja 
może spowodować na tym rynku. Zakazana jest koncentracja przedsiębiorstw, która doprowadzi do 
wykluczenia konkurencji w znaczącej części rynku właściwego lub która spowoduje stworzenie lub 
wzmocnienie pozycji dominującej przedsiębiorstwa na właściwym rynku towarów i usług (art. 88 ust. 
5). Taka koncentracja może być jednak dopuszczona, pomimo spełnienia powyższych kryteriów ne-
gatywnych, jeżeli prowadzi ona do wzrostu produktywności lub wzrostu konkurencyjności, wzrostu 
jakości towarów lub usług lub wsparcia postępu technicznego i gospodarczego, przy zastrzeżeniu 
słusznej części tych korzyści dla konsumentów (art. 88 ust. 6).

Organ Nadzoru może podjąć decyzję o zezwoleniu na koncentrację. Jeżeli nie jest w stanie jej 
wydać (gdy uważa, że zezwolenie nie powinno być wydane, albo może być wydane tylko pod pewnymi 
warunkami, albo nie jest w stanie wyciągnąć odpowiednich wniosków co do potencjalnych skutków 
koncentracji na rynku właściwym), kieruje sprawę do Trybunału Administracyjnego. Trybunał, po prze-
prowadzeniu odpowiedniego postępowania i – gdy zajdzie potrzeba – dodatkowej analizy rynkowej, 
przyjmie decyzję, na podstawie której zezwoli na koncentrację albo odmówi takiego zezwolenia. Może 
również zezwolić na koncentrację pod pewnymi warunkami, które mogą zmniejszyć negatywne skutki 
koncentracji dla rynku; może np. nakazać sprzedaż części aktywów przedsiębiorstwa, rozdzielenie 
określonych struktur działalności gospodarczej, udostępnienie innym przedsiębiorstwom licencji na 
korzystanie z praw własności intelektualnej (art. 58). Decyzja Trybunału jest ostateczna i nie podlega 
zaskarżeniu do sądu.

Od decyzji Generalnego Organ Nadzoru w sprawie koncentracji można odwołać się do Trybunału 
Administracyjnego w ciągu 15 dni; uprawnionym do złożenia odwołania jest każdy zainteresowany 
podmiot lub odpowiednia państwowa agencja regulacji właściwej dziedziny przemysłu. Trybunał, po 
przeprowadzeniu odpowiedniego postępowania i – gdy zajdzie potrzeba – dodatkowego badania, 
podejmie decyzję, na mocy której utrzyma lub zmieni decyzję Generalnego Organu Nadzoru.

V. Podsumowanie
Nowa ustawa o Brazylijskim Systemie Ochrony Konkurencji zyskuje – jak dotychczas – pozy-

tywne oceny; uznawana jest za nowoczesny akt prawny, który stawia Brazylię na czele członków 
ugrupowania MERCOSUR i zapewnia przedsiębiorstwom funcjonowującym na terenie Brazylii wa-
runki niezakłóconej konkurencji. 

Przyjęcie nowej ustawy jest logiczną konsekwencją gospodarczego rozwoju Brazylii. Podczas 
gdy pozostali członkowie MERCOSUR zmagają się ze światowym kryzysem gospodarczym, wskaź-
niki wzrostu gospodarczego Brazylii pozostały bez zmian w 2009 r., a w 2010 r. wskaźnik GDP wzrósł 
o 7,5%. Oznacza to również zwiększony wysiłek organów konkurencji (np. w 2010 r. organ ds kon-
kurencji poddał analizie 640 koncentracji przedsiębiorstw), w związku z czym zasady powinny być 
klarowne, a zadania organów konkurencji wyraźnie sprecyzowane, do czego właśnie zmierza nowa 
ustawa. Niedługo będzie można przekonać się, jak działa ona w praktyce.
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Marcin Stoczkiewicz, Pomoc państwa dla przedsiębiorstw 
energetycznych w prawie Unii Europejskiej, Wolters Kluwer Polska, 

Warszawa 2011, 436 s. (recenzja). 
1. Pojęcie pomocy państwa w rozumieniu art. 107 ust. 1 TFUE jest w orzecznictwie Trybunału 

Sprawiedliwości UE interpretowane tak szeroko, że, bez specjalnej przesady, można powiedzieć, iż 
właściwie wszystko może być pomocą i bardzo trudno jest wskazać i opisać środki interwencji pań-
stwa, które pomocą na pewno nie są. 

W recenzowanej książce dr Marcin Stoczkiewicz podjął się trudnego i żmudnego zadania poka-
zania, jakie instrumenty ingerencji państwa w działalność przedsiębiorstw energetycznych pomocą 
państwa mogą być, a jakie nie. Zadanie to jest o tyle niewdzięczne, że nawet przy niewielkiej znajo-
mości sektora energetycznego, z góry możemy zakładać, że instrumenty ingerencji państwa w tym 
sektorze łatwo mogą spełniać wszystkie przesłanki istnienia pomocy w rozumieniu art. 107 ust. 1 
TFUE. Wnioski zamykające recenzowaną książkę potwierdzają to założenie. Nasza uwaga skupia 
się zatem na tym, co pomocą nie jest. Nie rozczarujemy się. Na podstawie przeprowadzonych badań 
autor przedstawia bowiem listę okoliczności wykluczających spełnienie cech pomocy państwa przez 
środki ingerencji państwa w działalność przedsiębiorstw energetycznych.

Wartość recenzowanej książki leży, według mnie, nie w zaskakujących wnioskach czy oryginalnej 
argumentacji, ale w głębokiej, systematycznej i wyczerpującej analizie czynników determinujących 
to, że określone instrumenty ingerencji państwa w działalność przedsiębiorstw energetycznych mogą 
spełniać poszczególne cechy pojęciowe pomocy państwa oraz czynników wykluczających spełnienie 
tych cech.

Zainteresowania naukowe M. Stoczkiewicza koncentrują się wokół prawnej problematyki ochrony 
środowiska w prawie polskim, prawie Unii Europejskiej i prawie międzynarodowym ze szczególnym 
uwzględnieniem ekonomicznych instrumentów ochrony środowiska, pomocy państwa przeznaczonej 
na ochronę środowiska, handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych, ochrony środowiska 
w sektorze energetycznym. Jest on autorem licznych publikacji z zakresu prawa ochrony środowiska 
i publicznego prawa gospodarczego. Analiza prowadzona w recenzowanej książce pokazuje jego 
doskonałą znajomość problematyki pomocy państwa z jednej strony i z drugiej strony – znajomość 
prawnej regulacji sektora energetycznego w Unii Europejskiej.

2. Program badawczy i cel badań zostały określone w Rozdziale I. Czytamy w nim, że „Programem 
badawczym, jaki został przyjęty w tej pracy, jest (…) analiza pojęcia pomocy państwa w znaczeniu 
art. 107 ust. 1 TFUE w kontekście użycia tego pojęcia do oceny instrumentów ingerencji państwa 
w działalność przedsiębiorstw energetycznych. (…) Celem badań jest zaś próba zidentyfikowania 
czynników (okoliczności faktycznych i prawnych), które determinują, że określone instrumenty inge-
rencji państwa w działalność przedsiębiorstw energetycznych mogą spełniać poszczególne cechy po-
jęciowe pomocy państwa lub też determinować wykluczenie spełnienia tych cech” (s. 36). Konstrukcja 
pracy została podporządkowana tak określonemu celowi. Książka składa się, oprócz Przedmowy 
i Zakończenia, z sześciu rozdziałów merytorycznych, z których każdy rozpoczynają uwagi wstępne 
(wprowadzenie), kończy zaś podsumowanie.

Anna Nykiel-Mateo
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Rozdział I zawiera uwagi wstępne dotyczące instrumentów ingerencji państwa w działalność 
przedsiębiorstw energetycznych, określenia problemu badawczego i celu badań, metodologii i ogra-
niczeń badawczych. Rozdział II skupia się na pojęciu przedsiębiorstwa energetycznego w kontekście 
prawa o pomocy państwa. Kolejne cztery rozdziały dotyczą poszczególnych cech pomocy państwa, 
wynikających z klasycznej definicji tego pojęcia, analizowanych dla potrzeb oceny instrumentów 
ingerencji państwa w działalność przedsiębiorstw energetycznych. Rozdział III koncentruje się na 
przyznaniu pomocy „przez Państwo Członkowskie lub przy użyciu zasobów państwowych w jakiej-
kolwiek formie”. Rozdział IV dotyczy selektywnej korzyści, Rozdział V – zakłócenia lub groźby zakłó-
cenia konkurencji, Rozdział VI – wpływu na wymianę handlową między Państwami Członkowskimi.

Autor zamieścił w zakończeniu podsumowanie rozważań zawartych w książce. Wskazuje on, że 
„…instrumenty ingerencji państwa w sektorze energetycznym dość łatwo mogą spełniać wszystkie 
cechy pomocy państwa w rozumieniu art. 107 ust. 1 TFUE…”, co „…wynika z bardzo szerokiego 
zakresu znaczeniowego poszczególnych cech składających się na pojęcie pomocy państwa, a także 
ze specyfiki tych instrumentów ingerencji jako środków wykonywania poszczególnych funkcji pań-
stwa wobec gospodarki…” (s. 382). W refleksji końcowej autor podkreśla, że „…w zakresie w jakim 
instrumenty ingerencji państwa w sektorze energii stanowią pomoc państwa, państwa członkowskie 
muszą się liczyć z wyłączną kompetencją Unii Europejskiej w zakresie nadzorowania tego typu 
środków…” (s. 385). Autor wskazuje, że w rezultacie kompetencje państw członkowskich do reali-
zacji własnej polityki energetycznej są znacznie ograniczone przez kontrolę instrumentów będących 
pomocą państwa (s. 385).

Ta część wniosków, mimo że nie można odmówić im słuszności, nie oddaje głębi analizy, która 
do nich prowadzi. Książka zawiera wiele interesujących szczegółowych rozważań, np. w Rozdziale 
III na temat zaangażowania niezależnego krajowego organu regulacyjnego (podrozdział 4.1.) albo 
zawierania kontraktów długoterminowych na rynku energetycznym (podrozdział 4.4.) w kontekście 
przypisania pomocy państwu czy w Rozdziale IV – na temat monopolu naturalnego w energetyce 
w kontekście badania możliwości zakłócenia konkurencji w wyniku stosowania instrumentów ingeren-
cji państwa (podrozdział 4.3.), które kończy konkluzja, że w zasadzie instrumenty ingerencji państwa 
w sektorze energetycznym spełniają daną, badaną cechę konstytutywną pomocy państwa.

Jeżeli chodzi o instrumenty ingerencji państwa w działalność przedsiębiorstw energetycznych, 
które pomocą państwa nie są, autor wskazuje otwartą listę okoliczności wykluczających spełnienie 
cech pomocy państwa (s. 381-382). Większość z okoliczności wskazanych przez autora ma charak-
ter ogólny i może dotyczyć instrumentów ingerencji państwa także w innych sektorach (np. okolicz-
ność, że jako źródło korzyści używane są tylko zasoby prywatne, które nie dostają się pod kontrolę 
państwa czy spełnienie warunków określonych w orzeczeniu w sprawie Altmark Trans), samo jednak 
zaproponowanie takiej listy i wyliczenie okoliczności relewantnych z punktu widzenia sektora ener-
getycznego należy ocenić pozytywnie.

3. Jednym z kryteriów definicyjnych pomocy państwa w rozumieniu Art. 107(1) TFUE, a tym samym 
jednym z ważnych obszarów zainteresowań autora, jest selektywność. Jak wskazuje M. Stoczkiewicz, 
dany środek ma charakter selektywny, gdy uprzywilejowuje przedsiębiorstwa lub gdy sprzyja produk-
cji niektórych towarów (s. 233). Kryterium to pozwala na przeprowadzenie rozróżnienia pomiędzy 
pomocą państwa a ogólnymi środkami interwencji, które mają systemowy i powszechny charakter, 
odnosząc się w równym stopniu do wszystkich przedsiębiorstw i sektorów gospodarki.
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Kryterium selektywności jest w orzecznictwie interpretowane tak szeroko, że granica między 
środkami selektywnymi i ogólnymi środkami interwencji zaciera się i bardzo trudno jest wskazać 
środki z natury ogólne (zob. s. 240).

Sytuację dodatkowo komplikuje fakt, że z orzecznictwa nie wynika w sposób jasny, jaką metodo-
logię należy przyjąć oceny spełnienia kryterium selektywności. W orzeczeniu w sprawie Adria-Wien1 
Trybunał wskazał, że dla oceny selektywności konieczne jest ustalenie, czy dany środek prowadzi 
do uprzywilejowania określonych przedsiębiorstw lub produkcji określonych towarów w porównaniu 
z innymi przedsiębiorstwami, które ze względu na cel, któremu ten środek ma służyć, znajdują się 
w porównywalnej sytuacji prawnej i faktycznej. Trybunał wskazał, że zgodnie z ustalonym orzecz-
nictwem, środek przyznający korzyść beneficjentowi, ale uzasadniony ze względu na naturę lub 
ogólną konstrukcję systemu, do którego należy, nie spełnia kryterium selektywności2. W orzeczeniu 
z 8.09.2011 r. w sprawie Paint Graphos3 Trybunał nawiązał do klasycznego testu selektywności, na 
który składają się trzy etapy: identyfikacja systemu odniesienia, ustalenie, czy dany środek stanowi 
derogację w ramach tego systemu i, wreszcie, ustalenie, czy dany środek znajduje swoje uzasadnie-
nie ze względu na naturę i ogólną konstrukcję systemu4. Od tego testu Trybunał odszedł natomiast 
w orzeczeniu w sprawie dotyczącej planowanej reformy podatku dochodowego od osób prawnych 
na Gibraltarze5. Wskazując, że planowana reforma wprowadziłaby system dyskryminujący określone 
przedsiębiorstwa w stosunku do innych znajdujących się w sytuacji porównywalnej z punktu widze-
nia celu tej reformy, Trybunał podkreślił, że sam system odniesienia może być skonstruowany w taki 
sposób, że jego skutkiem byłoby przyznanie selektywnej korzyści6. 

 Warto zauważyć, że w jednym z ostatnich orzeczeń, w sprawie dotyczącej zwolnień od akcyzy 
dotyczących oleju gazowego (mazutu) wykorzystywanego w ogrzewaniu szklarni7, Sąd wyznaczywszy 
system odniesienia skupił się na analizie uprawnień podmiotów znajdujących się w porównywalnej 
sytuacji prawnej i faktycznej z punktu widzenia systemu akcyzy od oleju gazowego (mazutu), po czym 
przeszedł do zbadania kwestii uzasadnienia ze względu na naturę i ogólną konstrukcję systemu. Sąd 
zastosował zatem trzystopniowy test oceny selektywności środka podatkowego, ale na jego drugim 
etapie skoncentrował się na ustaleniu, czy środek ten prowadzi do uprzywilejowania pewnych przed-
siębiorstw (zajmujących się szklarniową produkcją rolną) w porównaniu z innymi przedsiębiorstwami 
(prowadzącymi gruntową produkcję rolną poza szklarniami), które ze względu na cel, któremu ten 
środek ma służyć, znajdują się w porównywalnej sytuacji prawnej i faktycznej w rozumieniu orze-
czenia w sprawie Adria-Wien.

Mimo wskazanych wyżej rozbieżności co do sposobu oceny selektywności, jedno jest pewne: 
środki, które przyznają korzyść beneficjentowi, ale są uzasadnione ze względu na naturę lub ogólną 
konstrukcję systemu, do którego należą, nie spełniają kryterium selektywności8. M. Stoczkiewicz 
stawia pytanie, czy środki uzasadnione charakterem lub ogólną strukturą systemu stanowią ogólne 

1  Sprawa C-143/99, Adria-Wien Pipeline GmbH, Wietersdorfer & Peggauer Zementwerke GmbH and Finanzlandesdirektion für Kärnten, Rec. 2001, s. I-8365, 
pkt 41. 
2  Idem, pkt 42.
3  Sprawy połączone C-78/08 do C-80/08, Paint Graphos i inni, wyrok dotychczas nieopublikowany.
4  Zob. pkt 49, 69.
5  Sprawy połączone C106/09 P i C107/09 P, Komisja i Królestwo Hiszpanii p. Government of Gibraltar i Zjednoczone Królestwo, wyrok dotychczas niepublikowany.
6  Na temat tego orzeczenia zob. np. P. Rossi-Maccanico, Gibraltar: Beyond the Pillars of Herkules of Selectivity, EStAL 2012, nr 2, s. 443 i n.
7  Sprawa T-379/09, Republika Włoska p. Komisji, wyrok dotychczas nieopublikowany, pkt 36-51.
8  Zob. np powoływana wyżej sprawa C-143/99, Adria-Wien, pkt 42; zob. też Obwieszczenia Komisji w sprawie stosowania reguł pomocy publicznej do 
środków związanych z bezpośrednim opodatkowaniem działalności gospodarczej, OJ z 1998 r. C 384/3; Dz. U. PWS: Rozdział 08 Tom 01/277, pkt 23 i n.
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środki interwencji (s. 248). Dochodzi on do wniosku, że nie, powołując się na orzeczenie w sprawie 
Adria Wien9 (s. 249). Nie zgadzam się z interpretacją tego orzeczenia przedstawioną przez autora. 
Uważam, że w orzeczeniu w sprawie Adria Wien Trybunał nie zajął jednoznacznego stanowiska 
w kwestii kwalifikacji środków uzasadnionych ze względu na naturę lub ogólną konstrukcję systemu 
jako ogólnych środków interwencji. Nie można wnioskować z tego orzeczenia10, iż przy ocenie se-
lektywności należy najpierw ustalić, czy dany środek ma charakter ogólnego środka polityki gospo-
darczej, a następnie, czy jest on uzasadniony ze względu na naturę lub ogólną konstrukcję systemu. 
Wniosek taki jest nieuprawniony, w szczególności w związku ze sformułowaniem pkt 53 uzasadnienia 
orzeczenia, podsumowującego rozważania Trybunału na temat selektywności, a użycie w pkt 48, 
49 zwrotów „po pierwsze” i „po drugie”, ma raczej charakter porządkujący argumentację Trybunału, 
który, w pierwszej kolejności odnosi się do stanowiska przedstawionego przez rządy Austrii i Danii, 
a następnie przechodzi do kwestii uzasadnienia środka ze względu na naturę lub ogólną konstrukcję 
systemu.

Na marginesie prowadzonych tu rozważań należy wskazać, że pogląd, zgodnie z którym środki 
uzasadnione ze względu na naturę i ogólną konstrukcję systemu należy zaliczyć do ogólnych środ-
ków interwencji, jest reprezentowany w literaturze przedmiotu przez kilku autorów11.

Tak czy inaczej, kwestia kwalifikacji środków uzasadnionych ze względu na naturę lub ogólną 
konstrukcję systemu jako ogólnych środków interwencji, ma ograniczone znaczenie praktyczne, o ile 
bezsporne pozostaje, że środki te nie stanowią pomocy państwa i jako takie pozostają poza zakre-
sem zastosowania art. 107 TFUE. Uważam jednak, że, po pierwsze, nie jest pożądane tworzenie 
formalistycznych podziałów i klasyfikacji tam, gdzie nie jest to konieczne. Po drugie, warto wskazać, 
że większość znaczących orzeczeń dotyczących selektywności, a w szczególności kwestii uzasad-
nienia ze względu na naturę lub ogólną konstrukcję systemu, odnosi się do środków podatkowych, 
które z natury swej mają systemowy charakter. Zaliczenie środków podatkowych, których zastoso-
wanie jest uzasadnione ze względu na naturę lub ogólną konstrukcję systemu, do ogólnych środków 
interwencji jest w sposób szczególny uzasadnione. Podkreśla bowiem, że zwolnienia, odliczenia i ulgi 
podatkowe stanowią normalne elementy systemów podatkowych, a nie środki interwencji z definicji 
szczególne, wyjątkowe i selektywne.

4. W recenzowanej książce autor wielokrotnie odwołuje się do mojej monografii Pomoc państwa 
a ogólne środki interwencji w europejskim prawie wspólnotowym (Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., 
Warszawa 2009, stron 261), poddając niekiedy krytycznej ocenie wyrażone w niej poglądy. Podjęcie 
polemiki z autorem leży poza zakresem tej recenzji, a fakt, że w kilku mniej lub bardziej ważnych czy 
szczegółowych kwestiach nie zgadzam się z nim, nie zmienia mojej wysokiej oceny recenzowanej 
pozycji.

Recenzowana książka zawiera głęboką i systematyczną analizę pojęcia pomocy państwa w od-
niesieniu do oceny instrumentów ingerencji państwa w działalność przedsiębiorstw energetycznych. 
Niekiedy temat pracy jest jedynie pretekstem do zajęcia przez autora stanowiska w kwestiach natury 
bardziej ogólnej – np. w sprawie pomocy de minimis, która dla przedsiębiorstw energetycznych, jak 
sam autor przyznaje, ma niewielkie znaczenie (podrozdział 6.4.). Poglądy autora wpisują się w główny 

9  M. Stoczkiewicz odwołuje się też do autorów zajmujących takie jak on stanowisko, zob. literatura cytowana na s. 249.
10  Zob. zwłaszcza pkt 48-55.
11   Zob. np. P. Rossi-Maccanico, The Notion of Indirect Selectivity in Fiscal Aids: Areasoned Review of the Community Practice, EStAL 2009, nr 2, s. 168; 
K. Bacon, State Aids and General Measures, Yearbook of European Law 1997, s. 297.
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nurt refleksji nad pomocą państwa, a praca zawiera liczne odniesienia do literatury przedmiotu, zarów-
no polskiej, jak i zagranicznej. W swojej argumentacji autor odwołuje się do bogatego orzecznictwa 
TS UE, poddając je szczegółowej analizie.

Książka dotyczy ważnej i aktualnej problematyki, dobrze przygotuje ona czytelnika do lektury 
zapowiedzianego przez Komisję, w komunikacie dotyczącym modernizacji (unowocześnienia) unijnej 
polityki w dziedzinie pomocy państwa (Bruksela, dnia 8.5.2012 r., COM(2012) 209 final), dokumentu 
mającego na celu doprecyzowanie i wyjaśnienie pojęcia pomocy państwa.

Podsumowując należy stwierdzić, że recenzowana książka M. Stoczkiewicza Pomoc państwa dla 
przedsiębiorstw energetycznych w prawie Unii Europejskiej stanowi ważny wkład do polskiej literatu-
ry dotyczącej prawnej problematyki pomocy państwa, zwłaszcza w sferze wyznaczonej jej tytułem. 
Może mieć również duże znaczenie dla praktyki stosowania norm tej gałęzi. Niewątpliwie będzie też 
przydatna w nauczaniu prawa pomocy państwa, zwłaszcza na poziomie zaawansowanym. 

Dr Anna Nykiel-Mateo
Pracownik Dyrekcji Generalnej ds. Konkurencji Komisji Europejskiej*

* Niniejsza recenzja odzwierciedla jedynie własne poglądy autorki i nie może być traktowana jako wyraz stanowiska Komisji Europejskiej lub Dyrekcji Generalnej 
ds. Konkurencji.
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Konrad Kohutek, Praktyki wykluczające przedsiębiorstw dominujących, 
Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2012, 644 s.

Materialnoprawna instytucja prawa antymonopolowego, jaką jest nadużycie pozycji dominującej, 
stanowi przedmiot wydanej w 2012 r. książki Konrada Kohutka pt. „Praktyki wykluczające przedsię-
biorstw dominujących”. Podstawowym celem badawczym, jaki stawia sobie autor, jest skonstruowanie 
pożądanego modelu ochrony konkurencji przed nadużyciami ze strony przedsiębiorców dominujących. 
Cel taki implikuje również konieczność ewaluacji zarówno „tradycyjnego”, jak i „zmodernizowanego” 
podejścia do naruszeń prawa konkurencji. Jak wskazane zostaje we wstępie: „Model pożądany to 
taki, który ustanawia reguły chroniące konkurencję w sposób gwarantujący realizację celu instytu-
cji nadużycia pozycji dominującej, a których wdrażanie i przestrzeganie nie będzie zarazem rodzić 
większych trudności praktycznych i nadmiernych kosztów, przy czym kosztów pojmowanych szero-
ko”. Podejmując się tego zadania badawczego, za kluczowe w swojej analizie i ocenie autor uznaje 
dwa kryteria: kryterium prawidłowości (reguła jest prawidłowa, gdy jej obowiązywanie pozwala na 
wystąpienie pożądanych skutków społeczno-ekonomicznych) i kryterium stosowalności (reguła jest 
stosowalna, gdy jest łatwa, zrozumiała i mało kosztowna w zastosowaniu). Przyjęcie takich warun-
ków wynika z wybranej metody badawczej, odwołującej się do kosztów społecznych, jakie występują 
w związku z funkcjonowaniem określonego modelu prawa konkurencji. Analiza taka wzbogacona jest 
o zastosowanie metody dogmatyczno-orzeczniczej, jak i uzupełniająco metody teoretyczno-prawnej. 

Publikacja podzielona jest na pięć rozdziałów. W rozdziale pierwszym – „Aksjologia prawa kon-
kurencji regulującego unilateralne praktyki przedsiębiorstw dominujących” − autor analizuje cele za-
kazu nadużycia pozycji dominującej w oparciu o orzecznictwo unijne oraz polskie. Wskazując na ich 
wielość (cele strukturalno-wolnościowe, cele ekonomiczne) postuluje ujednolicenie aksjologii zakazu 
nadużycia wykluczającego. 

„Koncepcja generalna nadużycia wykluczającego w orzecznictwie sądowym” stanowi przed-
miot drugiego rozdziału omawianej publikacji. Autor, na podstawie orzecznictwa unijnego, polskiego 
jak i wytycznych Komisji, prezentuje wypracowane w doktrynie koncepcje, które − jego zdaniem − 
niejednokrotnie opierają się na niejednoznacznych sformułowaniach lub są nawet merytorycznie 
wadliwe. Podsumowując ten dorobek, autor ocenia trzy definicje zaproponowane: (I) przez Trybunał 
Sprawiedliwości Unii Europejskiej w orzeczeniu ws. Hoffman La Roche, (II) przez Sąd Najwyższy 
w orzeczeniu ws. Marquard Media oraz (III) w Wytycznych Komisji; autor wskazuje przy tym, że 
wspólne im są dwie przesłanki – ilościowa (strukturalna) oraz jakościowa. 

Rozdział trzeci poświęcony jest kosztom społecznym określonego modelu prawa konkurencji 
dotyczącego unilateralnych praktyk wykluczających. Autor konfrontuje w nim dwa modele – formalno-
-strukturalny oraz skutkowy (konsumencko zorientowany). W pierwszej części odwołuje się on do 
teorii decyzji, jako narzędzia analitycznego; następnie wprowadza kategorie kosztów społecznych 
określonego modelu prawa konkurencji oraz instrumenty prawa konkurencji – regułę per se oraz 
regułę rozsądku. Po wskazaniu takiego instrumentarium analizy, podejmuje się analizy kosztów 
społecznych w przypadku zastosowania uprzednio wskazanych modeli. Autor przeciwstawia sobie 

Anna Laszczyk
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również te podejścia w kontekście dwóch wybranych kryteriów – prawidłowości i stosowalności, by 
w dalszej kolejności wskazać na relatywizm tego pierwszego w przypadku reguł prawa konkurencji. 
W tym rozdziale autor dokonuje również przeglądu szkół ekonomicznych oraz ich wpływów na prawo 
konkurencji, jak i analizuje studium przypadków fałszywych pozytywów oraz fałszywych negatywów. 

Dwa ostatnie rozdziały stanowią drugą część monografii i dotyczą obowiązujących rozwiązań 
prawnych (analiza jest przeprowadzana głównie w oparciu o orzeczenia), jak i postulowanych przez 
autora koncepcji de lege ferenda. 

W rozdziale czwartym autor analizuje zagadnienie wykluczenia z rynku, jak również zakres tego 
pojęcia. Po jego zdefiniowaniu przeprowadza klasyfikację wykluczenia; zdaniem autora przynależność 
do określonej kategorii powinna mieć wpływ na stopień restrykcji rygorów prawnych. Autor omawia 
wykluczenia „czysto” unilateralne oraz „quasi-bilateralne”. Istotnym problemem poruszanym w tym 
rozdziale jest również zakres wykluczenia konkurentów z rynku i przesłanka istotności takiego wy-
kluczenia, które to zagadnienia rozwinięte są szerzej w rozdziale piątym. 

Ostatnia część publikacji dotyczy kryteriów różnicujących wykluczenia zgodne z prawem od tych 
antykonkurencyjnych. Wprowadzając tego typu kryteria, autor dokonuje ich specyfikacji i wskazania 
podstawy prawnej. Następnie omawia on każde z następujących kryteriów: kryterium dobrobytu 
konsumenta, kryterium ekonomicznego sensu praktyki oraz kryterium efektywności. Autor zestawia 
omawiane kryteria z testami specyficznymi dla danych praktyk wykluczających. 

W podsumowaniu autor w formie diagramy syntetyzuje założenia i rezultaty swojej pracy badaw-
czej. Wychodząc od aksjologii i uznania, że celem zakazu nadużycia wykluczającego jest ekonomiczny 
dobrobyt konsumentów, wprowadza kryteria oceny modeli prawnych – prawidłowość i stosowalność. 
Prezentuje również modele reguł prawa konkurencji dla praktyk unilateralnych – podejście formalno-
-strukturalne, podejście „w pełni” skutkowe oraz model pożądany – zestrukturyzowane podejście 
skutkowe. Autor wskazuje także kryteria oceny zgodności z prawem praktyk wykluczających i dla 
modelu pożądanego są to następujące przesłanki: ilościowa (czy praktyka prowadzi do wyklucze-
nia?; w jakim zakresie?) oraz jakościowa (stanowiąca „kompilację” kryteriów ekonomicznego sensu 
oraz efektywności).

Anna Laszczyk
Stażystka w dziale prawa konkurencji
Linklaters C. Wiśniewski i wspólnicy sp.k. 
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Model kontroli sądowej w sprawach ochrony konkurencji i regulacji.  
Sprawozdanie z konferencji naukowej CARS, Warszawa, 4 lipca 2012 r.

W dniu 4 lipca 2012 r. na Wydziale Zarządzania UW odbyła się konferencja naukowa zatytuło-
wana „Model kontroli sądowej w sprawach ochrony konkurencji i regulacji”, której organizatorem było 
Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych (CARS UW). To wydarzenie naukowe towa-
rzyszyło uroczystości wręczenia Nagrody CARS 2012 za wybitne osiągnięcia naukowe z zakresu 
ekonomii lub prawa ochrony konkurencji w latach 2009-2011. W konferencji wzięło udział ok. stu osób 
– przedstawicieli środowiska akademickiego, sędziów, adwokatów, radców prawnych, pracowników 
Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz urzędów regulacyjnych. 

Konferencja przyjęła formę dyskusji panelowej, w którą następnie włączyli się uczestnicy. W pa-
nelu wzięli udział: prof. dr hab. Zbigniew Kmieciak, sędzia NSA (jako moderator dyskusji), prof. UW dr 
hab. Stanisław Piątek (Katedra Prawnych Problemów Administracji i Zarządzania WZ UW), prof. UW 
dr hab. Tadeusz Skoczny (CARS), prof. dr hab. Karol Weitz (członek Komisji Kodyfikacyjnej Prawa 
Cywilnego, WPiA UW), prof. dr hab. Andrzej Wróbel (sędzia TK, INP PAN). 

Podstawowe pytania i problemy, jakie legły u podstaw wyboru tematyki konferencji, zaprezento-
wał dr Maciej Bernatt (CARS). Pierwszym zagadnieniem, do jakiego się odniósł, było pytanie o wy-
mogi konstytucyjne i konwencyjne sądowej kontroli postępowań administracyjnych. Analizował, czy 
Konstytucja (art. 177 i art. 184) dopuszcza możliwość sprawowania kontroli działalności administracji 
przez sądy powszechne. Wskazał, że w doktrynie i w orzecznictwie TK przeważa pogląd, że koniecz-
ność zapewnienia sądowej ochrony prawnej nie sprzeciwia się przekazywaniu spraw z zakresu prawa 
publicznego do sądów powszechnych (zasadą jest kontrola administracji sprawowana przez sądy 
administracyjne). Następnie analizował, jak powinna wyglądać sądowa kontrola postępowania admini-
stracyjnego. Podkreślił, że w świetle utrwalonego orzecznictwa ETPCz na gruncie art. 6 Europejskiej 
Konwencji Praw Człowieka sądy powinny sprawować kontrolę nad postępowaniami przed organami 
administracji (nie mającymi cech sądu w rozumieniu Konwencji), co do zgodności z prawem material-
nym, prawem proceduralnym i co do wymierzonej sankcji. Zauważył także, że w świetle orzecznictwa 
ETPCz i TK nie tylko sądy powszechne, ale i sądy administracyjne są uprawnione do sprawowania 
takiej pełnej kontroli. W konsekwencji postawił pytanie do dyskusji o to, czy z perspektywy wymogów 
konstytucyjnych i konwencyjnych postulować można i czy należy przeniesienie postępowań w sprawach 
z zakresu konkurencji i regulacji do sądów administracyjnych. Odnosząc się do drugiego zagadnienia 
– sprawowanie pełnej i specjalistycznej kontroli sądowej postępowania administracyjnego w sprawach 
z zakresu ochrony konkurencji i regulacji w obecnym modelu, M. Bernatt postawił – z perspektywy 
wymogu pełnej kontroli sądowej – kilka pytań. Po pierwsze zastanawiał się, czy obecnie SOKiK taką 
pełną kontrolę faktycznie sprawuje. Wskazał, że w doktrynie SOKiK jest krytykowany za brak kontroli 
postępowania antymonopolowego co do przestrzegania reguł proceduralnych, ograniczając się do 
oceny decyzji od ich strony merytorycznej. Zastanawiał się także, czy SOKiK prawidłowo jest sądem 
wyspecjalizowanym i czy posiada zasoby (materialne i ludzkie), aby specjalistyczną kontrolę spra-
wować. Postawił także pytanie, czy prawidłowo został skonstruowany reformatoryjny model orzeczeń 

Maciej Bernatt, Agata Jurkowska-Gomułka
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SOKiK (SOKiK może zmienić decyzję organu administracji w wyroku). Trzecim zagadnieniem, na jakie 
wskazał M. Bernatt było sprawowanie pełnej i specjalistycznej kontroli sądowej postępowania admi-
nistracyjnego w sprawach z zakresu ochrony konkurencji i regulacji w ewentualnym modelu sądowo-
-administracyjnym. Jako punkt wyjścia przyjął, że sądy administracyjne kontrolują decyzje organów 
administracji pod kątem ich zgodności z prawem materialnym i procesowym, a wyroki mają charakter 
kasatoryjny, a nie reformatoryjny. Mając to na uwadze postawił pytanie o to, czy sądy administracyjne 
poprzez kontrolę ewentualnych naruszeń prawa materialnego, które miało wpływ na wynik sprawy 
(art. 145 ppsa) mogą i czy byłyby w praktyce w stanie sprawować merytoryczną kontrolę w skom-
plikowanych również ekonomicznie sprawach z zakresu konkurencji. W świetle planowanej reformy 
sądownictwa administracyjnego zastanawiał się, czy argumenty za przeniesieniem spraw z zakresu 
konkurencji i regulacji do sądów administracyjnych byłyby mocniejsze, gdyby wprowadzono model 
reformatoryjny sądownictwa administracyjnego. Jeżeli chodzi o perspektywę prawno-porównawczą 
to zauważył, że prawo materialne określające materialne reguły konkurencji jest w Europie wysoce 
ujednolicone. Nie ma to natomiast miejsca, gdy chodzi o instytucje i procedury, które są odpowie-
dzialne za wdrażanie tych reguł. Zastanawiał się jednak, czy pomimo tego można pewne zależno-
ści zaobserwować. Postawił pytanie czy w praktyce w Europie często występuje związek pomiędzy 
przyjętym modelem postępowania w fazie administracyjnej a modelem kontroli sądowej (sąd admini-
stracyjny czy powszechny) oraz czy można powiedzieć, który model kontroli sądowej (sądownictwo 
administracyjne czy sądownictwo powszechne) przeważa w Europie. Jeżeli chodzi o perspektywę 
prawa UE to zauważył, że kontrola sądowa postępowania przed Komisją w sprawach konkurencji jest 
sprawowana w oparciu o art. 263 TFUE pod kątem ewentualnego przekroczenia uprawnień przez 
Komisję oraz popełnienia błędu co do faktu lub prawa. Zauważył, że sądy UE są uprawnione do 
zmiany decyzji Komisji tylko w zakresie kary (art. 31 Rozporządzenia 1/2003). Postawił pytanie, czy 
w perspektywie ewentualnej reformy w Polsce powinien być brany pod uwagę fakt, że w doktrynie 
prawa UE dyskutowane jest przyznanie sądom UE pełnej jurysdykcji w odniesieniu do decyzji dot. 
ochrony konkurencji (możliwość ich zmiany, tak jak w istocie może obecnie SOKiK). Jeżeli chodzi 
o ostatnie zagadnienie konferencji – perspektywę legislacyjną, to M. Bernatt zastanawiał się, czy ist-
nieją różnice pomiędzy sprawami z zakresu konkurencji i regulacji, które mogłyby uzasadniać inny 
model kontroli sądowej w tych sprawach.

Otwierając dyskusję panelową, prof. Z. Kmieciak podkreślił, że każde z dwudziestu sześciu pytań 
zarysowanych w tezach wyjściowych konferencji mogłoby stać się kanwą odrębnej debaty. Zdaniem 
moderatora panelu podstawowym zagadnieniem, wokół którego powinna oscylować dyskusja, jest 
sądowa kontrola administracji publicznej. Odpowiedzi wymaga pytanie, czym jest pełna sądowa kon-
trola administracji (ang. full jurisdiction). Prof. Kmieciak podkreślił, że w odniesieniu do administracji 
publicznej sądy mają sprawować kontrolę, a nie nadzór – nie ma zatem możliwości wydawania wy-
roków reformatoryjnych. 

Prof. A. Wróbel, odwołując się do orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (ETPCz), 
wskazał, że pełna kontrola rozumiana jest jako możliwość zbadania wszystkich istotnych kwestii fak-
tycznych i prawnych. Uzasadnione jest pytanie o to, w jaki sposób należy uwzględniać kwestie fak-
tyczne: czy poprzez samodzielną ocenę sądu, czy raczej poprzez ocenę tego, co zrobił organ? Prof. 
A. Wróbel podkreślił, że przekazanie sądom administracyjnym spraw z zakresu ochrony konkurencji 
wymagałoby „rewolucji” – przebudowania kompetencji sądów: wyposażenia ich w instrumentarium do 
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prowadzenia postępowania dowodowego oraz w możliwość orzekania merytorycznego i wydawania 
wyroków reformatoryjnych. Prof. A. Wróbel przypomniał, że SN ustalił w orzecznictwie, że SOKiK 
nie jest sądem administracyjnym, tylko sądem, który ma rozstrzygać sprawy co do istoty – jako sąd 
powszechny posiada on bowiem pełną jurysdykcję. Zauważył, że głównym zarzutem pod adresem 
tej koncepcji jest to, że procedura cywilna nie nadaje się do rozstrzygania spraw, w których wydana 
została decyzja administracyjna (identyczny problem istnieje w odniesieniu do decyzji w sprawach 
rentowych). Prof. A. Wróbel zwrócił również uwagę na problem, czy w świetle art. 47 Karty Praw 
Podstawowych (która jego zdaniem w Polsce obowiązuje), gwarantującego prawo do skutecznej 
ochrony sądowej, w tym prawo do skutecznego środka zaskarżenia, skarga do sądu administra-
cyjnego będzie – w odniesieniu do spraw z zakresu ochrony konkurencji – skutecznym środkiem 
zaskarżenia? Sędzia TK postawił również pytanie o to, czy sprawy z zakresu ochrony konkurencji 
są sprawami administracyjnymi oraz czy są to sprawy z zakresu kontroli administracji publicznej. 
Nie bez znaczenia dla rozstrzygnięcia odpowiedzi na te pytania jest argument natury faktycznej: 
przedsiębiorcy są bardziej zainteresowani rozstrzygnięciem merytorycznym, a nie kasacyjnym (gdy 
sprawa wraca do UOKiK). 

 W odpowiedzi na wystąpienie prof. A. Wróbla moderator panelu, prof. Z. Kmieciak, wspomniał, 
że już w orzeczeniu w sprawie Potocka v. Polska ETPCz uznał za niezasadny zarzut, że NSA nie 
jest sądem o pełnej jurysdykcji. 

Jako kolejny głos zabrał prof. K. Weitz. Stwierdził on, że skoro Konstytucja RP przewiduje dwie 
drogi sądowe: przed sądami administracyjnymi i przed sądami powszechnymi, to oznacza, że są dwa 
rodzaje spraw, a ustawodawca powinien ten fakt uwzględniać. Zdaniem prof. K. Weitza z perspektywy 
postępowania cywilnego sprawy z zakresu ochrony konkurencji i regulacji nie są sprawami cywilnymi 
w sensie materialnym. Fakt, że dzisiaj są to sprawy cywilne w sensie formalnym, wynika wyłącznie 
z decyzji ustawodawcy. Sądy cywilne nie są w stanie dokonać legalności postępowania przed UOKiK 
i organami regulacyjnymi. Rozważany problem odnosi się nie tylko do kognicji określonych sądów, 
ale raczej do kwestii stosowanej procedury. Prof. K. Weitz podkreślił, że sądy mają zupełnie inne 
możliwości dokonywania ustaleń niż organ ochrony konkurencji czy organy regulacyjne. 

Oddając głos kolejnemu uczestnikowi panelu, prof. Z. Kmieciak postawił pytanie o to, czy obecny 
model postępowania sądowego w sprawach ochrony konkurencji należy określać jako sądową kontro-
lę administracji publicznej, czy raczej jako „czasową niedopuszczalność drogi sądowej” (w koncepcji 
prof. W. Broniewicza)? 

Prof. T. Skoczny zarysował w swoim wystąpieniu perspektywę prawnoporównawczą omawianego 
problemu, podkreślając na wstępie, że w publicznoprawnym wdrażaniu prawa ochrony konkurencji 
sądy rzadko orzekają w pierwszej instancji (dzieje się tak tylko w Austrii i w mieszanym systemie 
administracyjno-sądowym w Irlandii i Wielkiej Brytanii, Finlandii i Szwecji). Prof. T. Skoczny zauwa-
żył również, że w państwach członkowskich UE wzrasta rola orzecznictwa sądowego w sprawach 
ochrony konkurencji z uwagi na proces kryminalizacji prawa ochrony konkurencji oraz rozwój pry-
watnego wdrażania prawa ochrony konkurencji. Badania pokazują, że liczba państw członkowskich 
UE, w których weryfikacja decyzji organów ochrony konkurencji następuje w drodze sądowej kontroli 
administracyjnej, jest mniej więcej równa liczbie państw, w których ta kontrola sprawowana jest przez 
sądy powszechne. Kontrola przez sądy administracyjne dominuje w nowych państwach członkowskich 
UE, kontrola przez sądy powszechne jest charakterystyczna raczej dla starych państw członkowskich. 
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Za poddaniem spraw z zakresu ochrony konkurencji sądom powszechnym przemawiają jednak ra-
czej argumenty natury jakościowej niż ilościowej. Charakterystyczne jest, że sądy powszechne we-
ryfikują decyzje organów ochrony konkurencji w takich państwach Francja, w Hiszpania, Holandia, 
Niemcy. Prof. T. Skoczny zauważył, że rozwiązania w zakresie kontroli sądowej przyjęte w państwach 
członkowskich Unii ulegają zmianie bardzo rzadko. Natomiast bardzo często, czasem diametralnie 
zmieniane były modele instytucjonalne wdrażania reguł konkurencji „po stronie administracyjnej”. 
W państwach członkowskich UE stale poszukuje się odpowiedzi na pytanie, jak zapewnić niezależ-
ność, bezstronność i fachowość organów ochrony konkurencji. Bardzo rzadko (Dania) podejmuje się 
natomiast próby budowy systemu formalnego dwuinstancyjnego postępowania administracyjnego. 
Najistotniejszym rezultatem przeprowadzonych przez prof. Skocznego badań jest stwierdzenie, że 
niezależnie od tego, czy w danym kraju decyzje administracyjne weryfikuje sąd administracyjny, czy 
powszechny, kognicja takiego sądu jest z reguły szeroka lub pełna – obejmuje orzekanie co do meryto-
rycznej prawidłowości decyzji (w tym oceny faktów) oraz co do legalności postępowania (w tym oceny 
spełniania wymogów sprawiedliwości proceduralnej). Prowadzi to do wniosku, że nie jest ważne, jaki 
sąd weryfikuje (przedsądowe) decyzje administracji ochrony konkurencji. Ważne jest, żeby przyjęte 
rozwiązania służyły zapewnieniu niezależności, bezstronności, proceduralnej sprawiedliwości i fa-
chowości, a także aby weryfikujący decyzje administracyjne sąd miał pełną kognicję, prawo do pełnej 
kontroli (full review) i by z tego prawa chciał korzystać. Podsumowując wystąpienie, prof. T. Skoczny 
podkreślił, że jest zwolennikiem utrzymania obecnego modelu kontroli sądowej, sprawowanej przez 
SOKiK. Widzi jednak potrzebę jego doskonalenia w tym kierunku, żeby SOKiK faktycznie i praktycznie 
stosował pełną kontrolę decyzji. Zdaniem prof. Skocznego większej liczby problemów należy upatry-
wać nie tyle w modelu postępowania sądowego, ile raczej wokół ustroju organu ochrony konkurencji. 
W celu zapewnienia, żeby ta – tj. administracyjna – część systemu instytucjonalnego wdrażania re-
guł konkurencji gwarantowała bezstronność, niezależność i fachowość organów administracyjnych 
konieczne jest skuteczne instytucjonalne rozdzielenie funkcji inkwizycyjnych (dochodzeniowych) od 
funkcji orzeczniczych (decyzyjnych) i powierzenie tych drugich organom kolegialny.

Prof. Z. Kmieciak podkreślił, że z elementem kontroli mamy do czynienia zarówno gdy mówimy 
o kontroli decyzji, jak i gdy mówimy o przejęciu sprawy do rozpoznania. Art. 106 § 3 ppsa dopuszcza 
dowód z dokumentu, także prywatnego, choć trzeba przyznać, że ze względu na restrykcyjne prze-
słanki oraz uznanie sądu co do korzystania z takiego dowodu, jest to stosunkowo słaby instrument.

Kolejny uczestnik panelu – prof. S. Piątek – przedstawił, w ramach rozważań nad problematyką 
modelu postępowania sądowego wobec decyzji organu regulacyjnego, perspektywę obserwatora 
procesów na rynku telekomunikacyjnym. Dużą wartością dla uczestników rynku i dla samego regu-
latora jest przewidywalność rozstrzygnięć sądowych, stanowiąca element pewności prawa. Dlatego 
też, zdaniem prof. S. Piątka, należy opowiadać się za istniejącym modelem postępowania sądowego. 
Istotny argument wynika również z unijnych dyrektyw telekomunikacyjnych, zwłaszcza dyrektywy ra-
mowej wymagającej, aby kontrola (review) decyzji regulacyjnych była dokonywana również meryto-
rycznie. Prof. S. Piątek zaznaczył, że decyzje regulacyjne w sektorze telekomunikacji charakteryzują 
się znacznym poziomem uznaniowości (uznanie regulacyjne), istotne są w nich również takie motywy 
jak: potrzeby rynku, zapewnienie konsumentom optymalnych korzyści, itp. – te okoliczności przema-
wiają przeciwko powierzeniu spraw regulacyjnych sądom administracyjnym. Należy również docenić 
doświadczenie, kompetencje i zasób wiedzy w SOKiK – przesunięcie spraw ochrony konkurencji 
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i regulacyjnych do sądów administracyjnych zniweczy ten zasób. Prof. S. Piątek zauważył ponadto, 
że decyzje regulacyjne z lat 2005-2009 charakteryzowały się znaczącym poziomem skomplikowania 
treści, jak również były bardzo obszerne, co stanowiło istotne wyzwanie dla SOKiK, stąd w tym okre-
sie obserwuje się koncentrację rozstrzygnięć głównie na zagadnieniach proceduralnych, z czasem 
jednak (w ostatnich latach), wraz z nabywanym doświadczeniem, stan ten uległ zmianie. Nie można 
zapominać również o tym, że udało się wypracować konsensus co do podziału kompetencji między 
sądy administracyjne i SOKiK. 

Po wystąpieniach panelistów do zabrania głosu zostali zaproszeni uczestnicy konferencji. Prof. 
M. Rogalski wyraził aprobatę dla stanowiska m.in. prof. S. Piątka i prof. T. Skocznego co do tego, 
że ważnym argumentem przemawiającym za pozostawieniem obecnego systemu jest zgromadzony 
przez sądy zasób wiedzy. Odpowiadając na pytanie, jak usprawnić istniejący model, podkreślił, że – 
przynajmniej w sprawach telekomunikacyjnych – obecny model reformatoryjnego orzekania sprowadził 
się do rozstrzygnięć proceduralnych, zaś w praktyce to, co najistotniejsze dla przedsiębiorców, nie 
było kontrolowane przez SOKiK, uchylanie decyzji następowało głównie ze względu na procedurę. 
Ważną kwestią pozostaje również okoliczność, że ze względu na rygor natychmiastowej wykonal-
ności decyzji, rozstrzygnięcia sądowe często nie mają już znaczenia ze względu na upływ czasu. 

Dr D. Miąsik zastrzegł, że mimo niedoskonałości istniejącego systemu bliskie jest mu stanowi-
sko prof. A. Wróbla, prof. T. Skocznego, prof. S. Piątka i prof. M. Rogalskiego, aprobujące obecny 
stan. Za pożądane rozwiązanie należy uznać to, aby system ewoluował, przy ewentualnej ingerencji 
ustawodawcy. Dr D. Miąsik stwierdził, że sprawy z zakresu ochrony konkurencji i regulacji muszą być 
rozstrzygane przez sądy specjalistyczne ze względu na znaczny poziom ich skomplikowania (któremu 
dorównują – zdaniem dr D. Miąsika – co najwyżej sprawy patentowe), rozstrzygnięcia muszą wszak 
odnosić się do tego, jak funkcjonuje rynek. Dr D. Miąsik zgodził się z tym, że intensywność kontro-
li zagadnień proceduralnych jest obecnie zbyt słaba, jednak ten problem może być rozwiązywany 
w drodze orzeczniczej; w sprawach telekomunikacyjnych ten problem został już zresztą w szerszym 
zakresie rozstrzygnięty. 

Następnie głos zabrała mec. M. Modzelewska de Raad, która wskazała, że być może pytanie 
o model kontroli sądowej nie jest pytaniem właściwym, należałoby raczej zapytać o model egzekwo-
wania przepisów antymonopolowych. Mec. Modzelewska de Raad podkreśliła, że przy obecnym 
inkwizycyjnym modelu postępowania przed Prezesem UOKiK nie jest możliwa kontrola sądów admi-
nistracyjnych, ponieważ konieczna jest kontrola tak legalności, jak i zasadności decyzji, czyli pełna 
kontrola sądowa. Mec. Modzelewska de Raad wyraziła również opinię, że nie wszystkie niedosko-
nałości dadzą się skorygować w drodze orzeczniczej, w niektórych sytuacjach konieczna może być 
ingerencja ustawodawcy. Zdecydowanie należy opowiedzieć się za specjalizacją sądów, a nawet 
ich wzbogaceniem jakościowym poprzez włączenie do składów orzekających ekspertów rynkowych. 

 Prof. Z. Kmieciak stwierdził, że w toczącej się dyskusji zauważa zbyt dużą łatwość używania 
pojęcia „pełna kontrola” (sądowa). W kontekście używanym w toku dyskusji należy mówić raczej o cza-
sowej niedopuszczalności drogi sądowej. Postępowanie przed Prezesem UOKiK ma charakter hybry-
dowy, więc nie można jednoznacznie przesądzić o charakterze sprawy (cywilna czy administracyjna).

Sędzia A. Turliński (przewodniczący SOKiK) wskazał na dwa podstawowe nurty dyskusji: pierw-
szy, odbywający się pod hasłem „co ulepszyć?” i drugi koncentrujący się wokół zmiany systemu. 
Sędzia A. Turliński podkreślił, że SOKiK jest sądem w rozbudowie (kiedyś było w nim czterech, dzisiaj 
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– dziewięciu sędziów etatowych). SOKiK boryka się natomiast z problemem zbyt dużej liczby spraw 
(głównie dotyczących niedozwolonych wzorców umów, których to spraw wpływa ok. 11 tys. rocznie). 
SOKiK bada fakty, pełnomocnicy stron coraz częściej składają wnioski dowodowe. Sąd powszechny 
jest przygotowany do oceny faktów i oceny legalności, w tym ochrony praw uczestników postępowa-
nia. Sędzia A. Turliński podkreślił, że niektóre działania SOKiK zostały wymuszone orzecznictwem 
sądów wyższych instancji. Należy uwzględnić również fakt, że dochodzenie sędziego do „pełnej 
sprawności”, jeśli chodzi o orzekanie w sprawach z zakresu ochrony konkurencji i regulacji, zajmuje 
ok. dwóch lat. Nie można zapominać o tym, że nadzór instancyjny nad SOKiK sprawują dwa sądy, 
co również poprawia jakość jego pracy. Zdaniem sędziego Turlińskiego nie należy przeprowadzać 
rewolucji, ale ulepszać procedury i rozwijać potencjał SOKiK. 

Dr B. Turno zaznaczył, że dyskusja stanie się jeszcze bardziej skomplikowana, jeśli urzeczywistni 
się projekt UOKiK co do kar nakładanych na osoby fizyczne w związku z praktykami ograniczającymi 
konkurencję. Będziemy mieli wówczas do czynienia z sytuacją, gdy o administracyjnej karze pienięż-
nej o charakterze karnym będzie rozstrzygał sąd cywilny).

Mec. R. Gago podkreślił, że w sprawach ochrony konkurencji sądy pełnią rolę podmiotu interpre-
tującego prawo – normy prawa ochrony konkurencji są same w sobie proste, ale wypełnione orzecz-
nictwem. Przedsiębiorcy oczekują przewidywalności prawa, co jest trudne do osiągnięcia w systemie 
sądownictwa administracyjnego. Co do zachowywania standardów sprawiedliwości proceduralnej 
(co również stanowi oczekiwanie przedsiębiorców) – zdaniem mec. R. Gago – wystarczający będzie 
„tuning” obecnego systemu. Ważne wydaje się również to, że SOKiK ma doświadczenie w sprawach 
konsumenckich, dzięki czemu zapewniona jest synergia rozstrzygnięć w sprawach z zakresu ochrony 
konkurencji i konsumentów; jest to wartość, której szkoda utracić.

M. Chołodecki wskazał, że w dyskusji zaznaczył się podział spraw na sprawy z zakresu ochro-
ny konkurencji i sprawy regulacyjne – trudno te dwie kategorie wrzucać jego zdaniem do „jednego 
worka”. M. Chołodecki zgodził się z prof. Weitzem, że każda sprawa ma określony charakter: albo 
administracyjny, albo cywilny; w dziedzinie telekomunikacji nie ma jednak przejrzystości co do tego, 
jakie decyzje regulatora poddane są kognicji sądów administracyjnych, a jakie – kognicji SOKiK. 
Rozwiązaniem problemu jest wyjście od prawa materialnego, które powinno przesądzać o charakterze 
spraw. M. Chołodecki przypomniał, że art. 4 dyrektywy ramowej (telekomunikacyjnej) mówi o kon-
troli decyzji regulacyjnych, ale niekoniecznie musi być to kontrola sądowa, tylko ostateczne decyzje 
muszą być kontrolowane przez sąd.

Ł. Gołąb stwierdził, że istnieją jednak pewne argumenty przemawiające za wrzucaniem spraw 
z zakresu ochrony konkurencji i regulacji „do jednego worka”. Tymczasem w przypadku regulacji 
transportu kolejowego podział decyzji na te kontrolowane przez SOKiK i te kontrolowane przez sądy 
administracyjne jest zupełnie przypadkowy. Postulował przeniesienie do SOKiK wszystkich decyzji 
wydawanych w związku z kompetencjami regulacyjnymi Prezesa UTK. Skoro bowiem istnieje obowią-
zek konsultowania niektórych decyzji Prezesa UTK z Prezesem UOKiK, to należy uznać, że występuje 
istotny związek między prawem antymonopolowym a regulacyjnym, co w konsekwencji przemawia za 
tym, aby pewne kwestie traktować łącznie i poddawać weryfikacji przed jednym organem (np. SOKiK). 

Podsumowując dyskusję, prof. Z. Kmieciak podniósł, że brakuje czytelnych kryteriów podziału 
kognicji sądów co do spraw administracyjnych i cywilnych. Liczy się w tym zakresie tradycja oraz stan-
dard orzekania. Wydaje się, że rozwiązaniem „bezpieczniejszym” będzie pozostawienie istniejącego 
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modelu. Sądowa kontrola legalności decyzji wykonywana przez sądy administracyjne jest o tyle spe-
cyficzna, że sędziowie obawiają się ingerencji w administrowanie. Zdaniem prof. Z. Kmieciaka wy-
roki reformatoryjne sądów stanowić będą wyjątek od zasady (w wypadku wejścia w życie propozycji 
Prezydenta co do możliwości orzekania reformatoryjnego przez sądy administracyjne), choć zapewne 
orzekanie reformatoryjne sądów administracyjnych to przyszłość sądownictwa. Prof. Z. Kmieciak uznał, 
że ze względu na silny element polityki (policy) w sprawach z zakresu ochrony konkurencji i regulacji 
orzekanie w tych sprawach powinno być powierzone sądom wyspecjalizowanym, bez względu na to, 
czy będą to sądy powszechne, czy administracyjne. 

W wystąpieniu końcowym prof. K. Weitz podkreślił, że przewijający się w dyskusji argument 
doświadczenia sądów nie jest ważący dla ostatecznych rozstrzygnięć co do zmiany systemu, zaś 
obrona istniejącego systemu jest obroną modelu, który przecież powstał w sposób przypadkowy. 

Zamykając konferencję, prof. T. Skoczny wskazał na potrzebę rozbudowy i doskonalenia spe-
cjalistycznego sądu ochrony konkurencji, bazującego na istniejącym zasobie (na SOKiK). Zdaniem 
prof. Skocznego należy także przyjąć taki model administracyjnej fazy postępowania w sprawach 
ochrony konkurencji, aby do sądu trafiało jak najmniej spraw. 

Dr Maciej Bernatt (koordynator obszaru wdrażania reguł konkurencji CARS; Zakład Europejskiego 
Prawa Gospodarczego Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego)
Dr Agata Jurkowska-Gomułka (Sekretarz Naukowy CARS; Zakład Europejskiego Prawa Gospodarczego 
Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego)
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Inteligentne sieci – rynek, konsument 
i zasada zrównoważonego rozwoju. 

Sprawozdanie z konferencji Urzędu Regulacji Energetyki oraz Narodowego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Warszawa,  

18.09.2012 r.

Konferencja dedykowana została problematyce inteligentnych sieci (smart grids), korzyściom jakie 
mogą wnieść dla funkcjonowania sektora energetycznego,  jak również najważniejszym wyzwaniom 
i kosztom. Wiele uwagi poświęcono edukacji konsumenta, a także roli regulatora w przebiegu pro-
cesu wdrożeniowego. Spotkanie zgromadziło ok. 250 osób, w tym przedstawicieli przemysłu, nauki 
oraz administracji państwowej.

Pierwszy panel zainicjował Bogusław Sonik1, który przedstawił podstawowe założenia przyjętej 
przez PE 11.09.2012 r. Dyrektywy o Efektywności Energetycznej (EED). Niewątpliwie najważniej-
szym z nich jest redukcja zużycia energii elektrycznej w wymiarze 20% do 2020 r. Dyrektywa nie 
zawiera jednak celu wiążącego a raczej wyznacza kierunki działania. Wiążące zobowiązania będą 
nakładane dopiero w przypadku opóźnień w jej wdrażaniu odnotowanych po 2014 r. Następnie głos 
zabrał Zbigniew Szpak2, który zarysował rozdźwięk poglądów na temat możliwych skutków wdroże-
nia inteligentnych sieci. Podczas gdy jedni wieszczą, iż może to spowodować spowolnienie gospo-
darcze, inni przekonują, iż inwestycja ta stanie się impulsem do rozwoju. Niewątpliwym pozostaje 
jednak obserwowany trend wzrostowy zużycia energii na mieszkańca, który w połączeniu z dużymi 
stratami w sieciach przesyłowych nie sprzyja osiąganiu efektywności energetycznej. I tutaj właśnie 
inteligentne sieci mogą stać się bodźcem do zmian, a w szczególności przemiany odbiorców energii 
w świadomych konsumentów. Co więcej,  dzięki nim konsument może stać się prosumentem (produ-świadomych konsumentów. Co więcej,  dzięki nim konsument może stać się prosumentem (produ-,  dzięki nim konsument może stać się prosumentem (produ-
centem energii). Inteligentne sieci mają jeszcze istotną zaletę środowiskową, mianowicie umożliwiają 
znaczące ograniczenie emisji CO2 (szacowane nawet na 11 mln ton). 

Następne wystąpienie  Karin Widegren3 poświęcone było roli regulatora w  procesie wdrożenia 
smart grid. Panelistka zwróciła uwagę, iż istotnym warunkiem powodzenia całego procesu jest istnie-
nie zderegulowanego rynku z efektywną konkurencją (obecnie w Szwecji stopa zmiany sprzedawcy 
kształtuje się na poziomie 30%). Jako główne bariery wskazała: niejasność odnośnie do tego, kto 
winien finansować prowadzenie badań i rozwoju w tym zakresie, brak bodźców do aktywności po 
stronie operatorów systemów przesyłowych, jak również samych konsumentów. Działalność regula-
tora jest zatem niezbędna głównie w obszarze edukowania konsumentów i przedsiębiorców. Stąd też 
w Szwecji powołano 3 platformy wymiany wiedzy i doświadczeń dedykowane głównie przedsiębior- platformy wymiany wiedzy i doświadczeń dedykowane głównie przedsiębior-platformy wymiany wiedzy i doświadczeń dedykowane głównie przedsiębior-
com.  Do tego dochodzą działania regulacyjne, które spowodowały, iż do 1.07.2009 wymienionych 
zostało 99% liczników, zaś od 1.01.2012 na żądanie klienta przedsiębiorstwa będą zobligowane do 
dokonywania odczytów licznika w wymiarze godzinowym. Podsumowując podkreśliła, iż głównym 

1  Poseł do Parlamentu Europejskiego.
2  Prezes Krajowej Agencji Poszanowania Energii.
3  Dyrektor Sekretariatu Szwedzkiej Rady ds. rozwoju smart grids.

Elżbieta Krajewska
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zadaniem regulatora jest troska o to, aby w okresie przejściowym zapewnić  przedsiębiorstwom za-
angażowanym w proces stabilny poziom stopy zwrotu z inwestycji (ROI). 

Następnie głos zabrał Prezes URE Marek Woszczyk, który pokrótce przedstawił plany polskie-
go regulatora w omawianej kwestii. Podstawowym  założeniem jest poprawa bezpieczeństwa pracy 
Krajowego Systemu Energetycznego (KSE), a także upodmiotowienie odbiorcy energii na rynku. W tym 
celu konieczne jest przede wszystkim ujawnienie (faktycznego) kształtu krzywej elastyczności cenowej 
popytu na energię elektryczną, a także otwarcie KSE na generację rozproszoną i rozsianą. Wśród 
konkretnych działań wymienił opracowywane Stanowiska Prezesa URE, których ramy są regularnie 
konsultowane z rynkiem. Ważnym elementem strategii regulatora jest stworzenie rynku informacji 
pomiarowej, którym kierować będzie specjalnie do tego wyodrębniony podmiot publiczny. Dostęp do 
tego typu informacji miałby być udzielany w oparciu o specjalną taryfę. Ponadto urząd przewiduje 
działania dotyczące opracowania wymogów w zakresie bezpieczeństwa danych osobowych, a także 
prowadzenie dalszych kampanii społecznych odnośnie do smart grid. Docelowo systemem miałby 
być objęty również sektor gazowy i ciepłowniczy. 

Drugi panel otworzył dr inż. Henryk Majchrzak4, który opowiadał o korzyściach i wyzwaniach zwią-
zanych z wdrożeniem inteligentnych sieci. Podstawowym wyzwaniem jest stworzenie efektywnego 
i niezawodnego systemu elektroenergetycznego. W ślad za tym idzie możliwość zarządzania siecią, 
która ma pozwolić na integrację funkcjonowania różnych źródeł energii, w tym energii pochodzącej 
z generacji. Aby osiągnąć te cele, konieczne jest jednak wykreowanie standardów we wspomnianych 
obszarach, a także opracowanie metod magazynowania energii, co jest warunkiem  koniecznym dla 
funkcjonowania mechanizmu bilansującego (Obecnie nie ma w Polsce wypracowanych metod maga-
zynowania energii wiatrowej; przykładowo w Niemczech jest to robione metodą sprężonego powietrza). 
Aby działał on prawidłowo, niezbędne jest również zarządzanie stroną popytową, przede wszystkim 
zainteresowanie odbiorców redukcją zużycia. W szczególności chodzi tu o redukcję obciążeń w mo-
mentach szczytu i przesunięcie tego zapotrzebowania na później. Problematykę magazynowania 
energii poruszył również prof. Grzegorz Benysek5. Jako podstawowe wyzwania dla inteligentnych 
sieci wskazał rozwiązanie problemów z jakością prądu i wyeliminowanie zakłóceń (zapadów pamię-
ci) wywoływanych często przez same odbiorniki. Ponadto konieczne jest rozwiązanie problemów ze 
współpracą energii ze źródeł alternatywnych z tą konwencjonalną. Wszystko to wpływa bowiem na 
profil napięciowy przesyłanego prądu. Odpowiednie magazynowanie energii poprzez wykorzystanie 
możliwości zarządzania siecią mogłoby problemy te wyeliminować.  

W ramach panelu swój referat poświęcony mapie drogowej inteligentnych sieci w  Polsce zapre-
zentował prof. Tadeusz Skoczkowski6 . Podkreślił on, iż nowa technologia nie rozwiąże problemów 
polskiej energetyki, jednak w znaczącym stopniu może stanowić biznesowo i  społecznie akcepto-
walny katalizator zmian. Omawiana mapa drogowa stanowiła szeroką analizę technicznych i ekono-
micznych uwarunkowań całego procesu wraz ze wskazaniem jego głównych uczestników a także 
roli regulatora. Całkowity koszt przedsięwzięcia szacowany jest w granicach 7 865-10 174 mln zł. 
Trudności występują natomiast na polu identyfikacji i alokacji korzyści netto tego procesu wobec 
wielości zaangażowanych podmiotów i ponoszonych przez nich kosztów.

4  Prezes Zarządu PSE Operator S.A.
5  Instytut Inżynierii Elektrycznej Uniwersytetu Zielonogórskiego.
6  Instytut Techniki Cieplnej Politechniki Warszawskiej.
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Z kolei dr Mariusz Swora7 referował rozwój inteligentnych sieci w kontekście prawa do prywat-
ności. Z uwagi na powiązanie całego procesu z gromadzeniem danych na temat odbiorcy konieczne 
jest stworzenie odpowiedniej regulacji chroniącej przed nieuprawnionym użyciem zebranych w ten 
sposób danych. Można tutaj zastosować zarówno miękkie, jak i twarde instrumenty w postaci zasady 
opt-out dla konsumenta. Ta druga metoda jest niekiedy wdrażana w Stanach Zjednoczonych, nato-
miast w Unii Europejskiej postawiono na narzędzia soft law. Jednym z przykładów są Rekomendacje 
KE z 9.03.2012 r., w których nacisk położono przede wszystkim na bezpieczeństwo przetwarzania 
danych osobowych (kodowanie przesyłanych informacji), a spośród rekomendacji szczegółowych – 
na wprowadzenie systemu certyfikacji dla podmiotów wdrażających. 

Kolejny panel poświęcony został przedstawieniu wdrażania inteligentnych sieci w praktyce. 
Na początku głos zabrali Mats Hakonsson oraz Jonas Persson8, którzy przedstawili doświadczenia 
zarządzanej przez nich szwedzkiej spółki Mälarenergi w tym zakresie. Dzięki wprowadzeniu inteli-
gentnych sieci udało się tam osiągnąć następujące trzy cele. Po pierwsze, zwiększyć efektywność 
energetyczną, po drugie, promować rozwój infrastruktury HAN (Home Area Network) oraz po trzecie 
– i najważniejsze – zaangażować odbiorców na rynku energii. Przykładowo konsumenci posiadają-
cy panele słoneczne wytworzoną w ten sposób energię elektryczną mogą wypożyczać w ciągu dnia 
do sieci, by wieczorem ją odebrać i wykorzystać na własne potrzeby. Dzięki temu sieć służy jako 
magazyn energii elektrycznej. 

O programie wdrożenia inteligentnych sieci w Polsce opowiadał z kolei Rafał Czyżewski, Prezes 
Energa SA, która jest zdecydowanym pionierem na polskim rynku w tym zakresie. Niewątpliwie jed-
nym z ważniejszych celów strategii jest zaktywizowanie odbiorców energii. Temu służyć ma wymia-
na liczników na masową skalę. Proces ten nie jest jednak łatwy z uwagi na dążenie do osiągnięcia 
wysokich standardów przy zachowaniu przystępności cenowej.  Dobitnie pokazał to unieważniony 
ostatnio przetarg na dostawę 500 tys. liczników. Niemniej jednak spółka nie zraża się trudnościami, 
podkreślając, że optymizm uzasadniają przeprowadzone przez nią analizy ekonomiczne, które po-
twierdzają zasadność tego typu inwestycji. To właśnie te dane budziły największe zainteresowanie. 
Zgodnie z obliczeniami spółki koszt wymiany licznika wynosi ok. 450 zł, zaś całe przedsięwzięcie 
szacowane jest na 1 125 mln zł. Finansowanie projektu spółka planuje uzyskać od międzynarodo-
wych instytucji finansowych, poprzez emisję obligacji, jak również wsparcie z programów Narodowego 
Funduszu Ochrony Środowiska. 

Podczas panelu dyskusyjnego z udziałem Jana Rączki, Prezesa NFOŚiGW, Marka Woszczyka, 
Prezesa URE, prof. Tadeusza Skoczkowskiego, prof. Waldemara Skomudka oraz Andrzeja Kaczmarka, 
Dyrektora Departamentu Informatyki GIODO, debatowano na temat korzyści i zagrożeń związanych 
z nowym rozwiązaniem. Eksperci wskazywali, iż dzięki inteligentnym sieciom możliwa będzie zmia-
na całego systemu elektroenergetycznego. Ich wdrożenie powinno bowiem w ciągu najbliższych 
10 lat pozwolić na zweryfikowanie krajowych potrzeb w zakresie „twardej” energii. Ponadto istniała 
zgodność co do faktu, iż źródło oszczędności jest ściśle związane z działaniami odbiorcy. Głównym 
celem inteligentnych sieci jest bowiem wyeliminowanie obciążeń w szczycie i wypłaszczenie krzywej 
zapotrzebowania na energię elektryczną. Bez tego instalacja inteligentnych liczników jest pozbawiona 
sensu. A zatem działaniom technicznym towarzyszyć powinno stworzenie pozytywnych bodźców dla 

7  Uniwersytet Jagielloński.
8  Mälarenergi, Szwecja.
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konsumentów w postaci chociażby odmiennych taryf w zależności od pory dnia. Trzeci omawiany 
problem dotyczył ochrony danych pomiarowych. Nie budziło wątpliwości, iż powinny one opuszczać 
układ pomiarowy tylko w sytuacjach niezbędnych. Zgodności brakowało natomiast na temat tego, 
którym podmiotom sektora elektroenergetycznego powinny być one udostępniane. 

Ostatni referat dr Tomasza Kowalaka9 dotyczył uwarunkowań technicznych, ekonomicznych, 
społecznych i prawnych wdrożenia infrastruktury Home Area Network (HAN). 

Podsumowując spotkanie można dojść do wniosku, iż zasadność wdrożenia inteligentnych sieci 
nie budzi raczej większych wątpliwości. Ponieważ jednak technologia ta wiąże się z koniecznością 
poniesienia znacznych kosztów, a korzyści z niej płynące mają charakter rozproszony, pojawia się 
problem sfinansowania tych wydatków. Obecnie zaobserwować można, iż przedsiębiorstwa energe-
tyczne przyjęły postawę wyczekującą, obserwując poczynania w tym zakresie spółki Energa. Stąd też 
dodatkowe bodźce finansowe jak ten  z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej10 a także aktywność regulatora wydają się konieczne do upowszechnienia nowej technologii 
i pomyślnego przebiegu procesu wdrożeniowego.

Elżbieta Krajewska
Stały współpracownik CARS, prawnik w kancelarii SPCG sp. k.,
doktorant stacjonarny na UW, aplikant adwokacki.

9  Dyrektor Departamentu Taryf URE.
10  M.in. z Programu Priorytetowego Inteligentne Sieci Energetyczne (ISE) oraz programu Generator Koncepcji Ekologicznych – GEKON.
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II Międzynarodowe Forum Prawa Konkurencji. 
Sprawozdanie z konferencji zorganizowanej przez UOKiK  

– Warszawa, 27.09.2012 r.

Spotkanie pod patronatem UOKIK, dedykowane najważniejszym wyzwaniom z zakresu prawa 
konkurencji, zgromadziło wybitnych specjalistów m.in. z zagranicznych urzędów antymonopolowych 
(w tym KE, OECD, UNCTAD), a także polskich przedstawicieli środowisk prawniczych i biznesowych. 
Konferencję otworzyła Prezes UOKiK, dr Małgorzata Krasnodębska-Tomkiel, która przedstawiła te-
matykę Forum, podkreślając iż przeprowadzona debata i opinie zgromadzonych na sali wybitnych 
ekspertów są szczególnie cenne w kontekście planowanych zmian w polskim prawie antymonopolo-
wym. Dodatkowo wskazała, iż zainicjowana konferencja jest tylko początkiem szerszej debaty, która 
kontynuowana będzie podczas organizowanego przez UOKiK spotkania Międzynarodowego Forum 
Prawa Konkurencji (ICN) w kwietniu 2013 r. Kolejno głos zabrał dr hab. Piotr Ostaszewski1, który 
przywołując słowa Margaret Thatcher (The manner of winning is a matter of honour) wskazał jak waż-
ne jest, aby przedsiębiorstwa osiągające biznesowy sukces dążyły do niego uczciwymi metodami. 

Następnie Joaquín Almunia2 pokrótce przedstawił najważniejsze wyzwania, jakie stoją przed 
polityką ochrony konkurencji w Unii Europejskiej. Zwrócił przy tym uwagę na liberalizację sektora 
telekomunikacyjnego, a także próby stworzenia jednolitego rynku energii. Przedstawił również ostat-
nie działania KE w sprawach Google czy Universal, a także podpisanie z Chinami Memorandum of 
Understanding, które ma przyczynić się do pogłębienia wzajemnej współpracy. Z kolei Eduardo Perez 
Motta3 omówił podstawowe działania kierowanej przez siebie Międzynarodowej Sieci Konkurencji. 
Podkreślił, iż obserwowane spowolnienie gospodarcze nie może stać się wymówką do złagodze-
nia polityki konkurencji, gdyż tracą na tym konsumenci, którzy, jak pokazują badania, na rynkach 
niekonkurencyjnych płacą ceny wyższe przeciętnie o 40%. Z drugiej jednak strony polityka ta musi 
być wyważona, tak aby nie przeprowadzać interwencji tam, gdzie już same jej koszty przewyższają 
ewentualną szkodę poniesioną przez konsumentów. Aby tego uniknąć OECD stara się identyfikować 
te sektory, w których ilość regulacji nadmiernie ogranicza konkurencję. Jednym z takich przykładów 
jest obszar kart kredytowych czy debetowych.

Pierwszy panel konferencji, prowadzony przez dr Martę Sendrowicz4, poświęcony został sku-
tecznemu wykrywaniu karteli przy jednoczesnym respektowaniu prawa przedsiębiorcy do rzetelnego 
procesu. Wystąpienie Krisa Dekeyser’a5 dedykowane zostało działaniom KE na rzecz lepszej im-
plementacji wspomnianych celów w ramach prowadzonych przez nią postępowań. Prelegent pod-
kreślił, iż wymogi rzetelnego procesu nie mogą być dyskutowane w oderwaniu od jego efektywności 
i sprawności, zaś prawa różnych uczestników nie zawsze są do pogodzenia. Obecny system jest 
zgodny z EKPCz, zaś wewnątrz samej KE istnieją liczne mechanizmy wzajemnej kontroli, która ma 

1  Prorektor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (SGH).
2  Wiceprzewodniczący, Komisarz ds. Konkurencji, Komisja Europejska.
3  Przewodniczący, Meksykański Urząd Antymonopolowy, Przewodniczący Międzynarodowej Sieci Konkurencji (ICN).
4  Uniwersytet Warszawski, Partner w Allen & Overy, A. Pędzich.
5  Kierownik Działu ds. Polityki Konkurencji i Praktyk Ograniczających Konkurencję oraz Kontroli Wewnętrznej, DG ds. Konkurencji, Komisja Europejska.



www.ikar.wz.uw.edu.pl            internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 2012, nr 4(1)

Elżbieta Krajewska            II Międzynarodowe Forum Prawa Konkurencji...154

gwarantować obiektywność. Ponadto,  w 2011 r. KE zdecydowała o wprowadzeniu Dobrych Praktyk, 
w ramach których m.in. poszerzono zakres prawa do bycia wysłuchanym, a także zwiększono rolę 
urzędnika ds. wysłuchań (hearing officer). Nie oznacza to, że obecny system jest doskonały, jednakże 
zamiast radykalnej zmiany instytucjonalnej wciąż możliwe są ulepszenia w ramach dotychczasowych 
rozwiązań. 

Działania polskiego urzędu w tym zakresie przedstawił dr Grzegorz Materna6. Na wstępie pod-
kreślił, iż zasadniczo nie ma sprzeczności pomiędzy sprawiedliwością a efektywnością proceduralną, 
jednak gdy istnieje wiele równorzędnych rozwiązań urząd winien wybierać te najbardziej efektywne. 
Wskazał również, iż niezależnie od litery prawa polski organ antymonopolowy stara się w swojej 
praktyce niwelować niedoskonałości ustawodawstwa. Krokiem w kierunku zwiększenia sprawiedli-
wości proceduralnej ma być również obecny projekt założeń do zmian ustawy. W tym zakresie urząd 
zaproponował doprecyzowanie zasad dotyczących stosowania w polskim prawie ochrony porady 
prawnej (LPP). Postuluje również rozróżnienie czynności kontroli i przeszukania oraz ograniczenie 
zakresu tych drugich do postępowań antymonopolowych, przeprowadzanych po udzieleniu zgody 
przez sąd. Ponadto proponuje się doprecyzowanie w ustawie przesłanek nakładania kar pieniężnych, 
a także wydłużenie terminu na złożenie odwołania od decyzji.

Z kolei mec. Jolanta Tropaczyńska7 zaprezentowała problematykę sprawiedliwości procedu-
ralnej z punktu widzenia przedsiębiorców. Odnośnie do ochrony porady prawnej (LPP) wskazała, iż 
obecne rozwiązania są niewystarczające, zaś ku rozczarowaniu przedsiębiorców w ramach plano-
wanej nowelizacji ostatecznie zrezygnowano z  proponowanych ulepszeń. Podkreśliła również, iż 
postulowane prawo dostępu do całości danych elektronicznych przedsiębiorcy w toku przeszukania 
jest zdecydowanie zbyt daleko idące. Podniosła także problem poufności przeszukania przeprowa-
dzanego przez urząd, aby uniknąć angażowania w cały proces opinii publicznej, która przedwcześnie 
dokonuje publicznego osądu przeszukiwanego przedsiębiorstwa.

O najważniejszych wyzwaniach na styku sprawiedliwości i efektywności proceduralnej opowiadał 
również prof. dr Jacques Steenbergen8. W swoim wystąpieniu rozważał zasadność procedury wnio-
skowej oraz sposób postępowania organu w postępowaniach wszczętych w tym trybie. Wiele uwagi 
poświęcił wnioskom leniency oraz konieczności rozważnego wykorzystania przez organ informacji 
uzyskanych w tym trybie. Jednocześnie wskazał na potrzebę ochrony uzasadnionych interesów wnio-
skodawcy, który działa w zaufaniu do organu. Ponadto przedstawił kontrowersje związane ze stoso-
waniem przez organ innych metod śledczych (takich jak podsłuchy, informacje od demaskatorów itp.).

 Drugi panel konferencji moderowany przez Johna Davisa9 poświęcony został nowym trendom 
w polityce nakładania kar na przedsiębiorców. W pierwszej części omówiony został temat sku-
teczności kar pieniężnych. Dyskusję otworzył Grzegorz Kanicki10, który podkreślił, iż nie wykazano 
bezpośredniego związku pomiędzy poziomem kar a stopniem przestrzegania prawa konkurencji. 
Problematyczne jest również wskazanie, kogo wysokie kary miałyby odstraszać, gdyż w przypadku 
korporacji transnarodowych obserwowane jest znaczne rozproszenie odpowiedzialności za podejmo-
wane decyzje. Stąd też po stronie regulatora pojawia się konieczność przeformułowania szczytnego 

6  Dyrektor Departamentu Ochrony Konkurencji, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
7  Dyrektor Biura Prawnego, Orange Polska.
8  Dyrektor Generalny, Belgijski Urząd Antymonopolowy, DG ds. Konkurencji.
9  Szef Wydziału Konkurencji, Dyrekcja ds. Finansowych i Przedsiębiorstw, OECD.
10  Wiceprezes, Polskie Stowarzyszenie Prawników Przedsiębiorstw.
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celu, jakim jest skuteczne egzekwowanie prawa konkurencji w system małych kroków, którym może 
być promowanie wśród przedsiębiorców i pomoc we wdrażaniu programów compliance. Mówca 
podkreślił, iż wpływanie na wielkie organizacje możliwe jest właśnie poprzez próbę zmiany sposobu 
ich funkcjonowania, nie zaś poprzez odstraszanie. 

Omawiane wątki w swoim wystąpieniu kontynuował Andreas Reindl11. Zwrócił uwagę, iż testem 
skuteczności odstraszania jest właśnie stopień, w jakim jest ono w stanie zmienić sposób zachowania 
się przedsiębiorców. Z drugiej strony powinno się również wprowadzić system nagród dla tych, którzy 
wprowadzają i ulepszają programy compliance. Z kolei dr Hassan Qaqaya12 podkreślił, iż efektywna 
ochrona konkurencji to nie tylko nakładanie sankcji, ale także odszkodowanie za spowodowane na-
ruszenia. Tu jednak pojawia się niełatwy problem oszacowania szkody, a także tego, czy posiadana 
ilość informacji jest  wystarczająca do określenia całościowego wpływu naruszenia. Wyzwaniem jest 
również wskazanie najlepszego sposobu zadośćuczynienia. Odnośnie do wielkości samych kar trud-
no o optymalne rozwiązanie w tej kwestii. Pełnej odpowiedzi nie daje również analiza ekonomiczna, 
gdyż oszacowane w oparciu o rachunek prawdopodobieństwa wartości nie gwarantują respektowania 
m.in. zasady równego traktowania. 

Druga część panelu poświęcona została odpowiedzialności osób indywidualnych za naruszenia 
prawa konkurencji. Na początku głos zabrał dr Piotr Milczarek13, który postawił pytanie o zasadność 
nakładania tego typu kar. Rozwijając temat wskazał na szereg wątpliwości z tym związanych, od-
nosząc się w szczególności do planowanych zmian w prawie polskim. W obecnym kształcie zakres 
adresatów normy jest jego zdaniem zbyt szeroki, gdyż potencjalnie może obejmować większość 
osób w przedsiębiorstwie. Ponadto objęcie karą wszystkich form naruszenia  wydaje się nie mieć 
uzasadnienia. Kontrowersyjny jest fakt, iż nałożona w ten sposób kara ma mieć charakter kary ad-
ministracyjnej. Główne pytania dotyczą zatem tego, w jakich okolicznościach stosowane mają być 
kary, jaki powinny mieć charakter, zaś przede wszystkim – jaki ma być ich cel.

Powyższą problematykę w kontekście doświadczeń swojego kraju przedstawił dr David McFadde14.
Wskazał, iż celem kar dla osób indywidualnych była chęć sankcjonowania zachowania tych jedno-
stek, które bezpośrednio odpowiadają za stwierdzone naruszenia. Aby funkcja odstraszająca zo-
stała osiągnięta wprowadzono kary więzienia a także pozbawienia uprawnień. Warto podkreślić, iż 
sąd uznał za dopuszczalne karanie osób indywidualnych bez konieczności sankcjonowania działań 
przedsiębiorcy. To pozwoliło ukarać również sprawców tych naruszeń, których przedsiębiorstwa za-
przestały działalności gospodarczej. W konsekwencji na atrakcyjności zyskały programy łagodzenia 
kar, podmioty indywidualne składają samodzielne wnioski lub dołączają się do tych kierowanych 
przez przedsiębiorstwa.

Trzecia część dyskusji został poświęcona settlements jako alternatywnej metodzie zakończe-
nia postępowań antymonopolowych. Problematykę tą w oparciu o prawo unijne przedstawił Jean-
François Bellis15. Podkreślił, że od początku rodziła ona kontrowersje z uwagi na szereg uprawnień 
proceduralnych, z których musi zrezygnować przedsiębiorca. Dodatkowo w unijnej procedurze przez 
wiele lat brakowało przewidywalnej metody kalkulacji kar. W obecnych ramach prawnych settlement 

11  Profesor, Leuphana University, Lueneburg.
12  Kierownik Wydziału ds. Konkurencji i Polityki Konsumenckiej, UNCTAD.
13  Counsel, Radca Prawny, Brytyjsko-Polska Izba Handlowa.
14  Radca Prawny, Irlandzki Urząd Antymonopolowy.
15  Profesor Uniwersytetu w Brukseli, Partner, Van Bael & Bellis.



www.ikar.wz.uw.edu.pl            internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 2012, nr 4(1)

Elżbieta Krajewska            II Międzynarodowe Forum Prawa Konkurencji...156

stosowane jest tylko wówczas, gdy fakty w danej sprawie nie są między uczestnikami sporne. Co 
prawda wysokość kary nie może podlegać negocjacjom, niemniej jednak możliwa jest dyskusja na 
temat parametrów, w oparciu o które jest ona kalkulowana. W ocenie prelegenta obok 10% obniżki 
kary, jest to kolejna zaleta procedowania w tym trybie. Wadą jest natomiast to, iż KE niechętnie sto-
suje settlement wówczas, gdy nie wszystkie strony godzą się na ten tryb (tzw. hybrid settlements).

Portugalskie doświadczenia w tym zakresie omówiła Marina Tavers16, podkreślając iż głównym 
celem settlement jest przyspieszenie procedowania, które nie może się jednak odbywać kosztem 
jego efektywności czy też uchybiania prawom uczestnika do obrony. A zatem konieczne jest, aby 
proces dochodzeniowy przeprowadzony został w pełnym zakresie, przy czym współpraca ze stroną 
może ułatwić gromadzenie dowodów. W ramach kształtowania się nowej procedury otwarte pozo-
stają pytania, czy zasadne byłoby odgórne określenie możliwych obniżek kar, a także czy tego typu 
rozwiązanie powinno być dedykowane wszelkiego typu naruszeniom. 

W ramach tej części swoją prezentację wygłosił również Wojciech Graczyk17, który podkreślił, iż 
zakończenie postępowania w drodze settlement może być zarówno szybsze, jak i efektywniejsze niż 
prowadzenie sporu sądowego, a w konsekwencji znacznie korzystniejsze dla obydwu stron. W tym 
kontekście za niezwykle pożyteczne uznał opublikowanie przez polski urząd Wytycznych w spra-
wie stosowania decyzji zobowiązujących. Podkreślił jednak, iż przedsiębiorcy nierzadko napotykają 
znaczące trudności w stosowaniu się do zobowiązań urzędu, zwłaszcza gdy ich działalność podlega 
kontroli więcej niż jednego regulatora, zaś ich działania są sprzeczne.

Ostatni panel moderowany przez Prezes UOKIK dr Małgorzatę Krasnodębską- Tomkiel po-
święcony został efektywnej prezentacji sprawy antymonopolowej na sali sądowej. Na początku głos 
zabrał Prof. dr Frédéric Jenny18, który opowiadał o wyzwaniach związanych z ekonomizacją prawa 
konkurencji oraz prezentacją ekspertyz ekonomicznych na sali sądowej. Niewątpliwie kluczową rolę 
odgrywa tutaj odpowiednie wsparcie szkoleniowe dla sędziów. Niemniej jednak wiele zależy również 
od sposobu prezentacji wywodów ekonomicznych. Istotne jest, aby były one oparte na właściwie do-
branej metodologii wraz z obiektywnym uzasadnieniem jej zastosowania do konkretnego przypadku. 
Ponadto, przeprowadzona analiza powinna odwoływać się do ugruntowanych teorii ekonomicznych, 
tak aby możliwa była konfrontacja różnych stanowisk w ramach środowiska ekonomicznego. Wreszcie 
pamiętać należy, iż rezultat przeprowadzonej analizy daje wynik tylko z określonym prawdopodobień-
stwem, co nie oznacza, iż sąd, który może oczekiwać pewności w zakresie wystąpienia naruszenia 
czy określonych jego skutków powinien zawsze podzielić je w swoim wyroku.

Szereg praktycznych wskazówek wykorzystania opinii ekspertów ekonomicznych zawierało rów-
nież wystąpienie Williama McKechnie19. Wskazał on, iż podstawową rolą sędziego jest przesądze-
nie, czy zarzucane naruszenie w istocie miało miejsce. Ekspertyzy ekonomiczne powinny więc być 
tak zaprezentowane, aby sędzia był w stanie ocenić w szczególności ich założenia, a także jakość 
uzyskanych parametrów. W przypadku wielości opinii wskazana jest nie tylko ich wzajemna konfron-
tacja, ale również zlecenie ekonomistom sporządzenia specjalnego memorandum, zawierającego 
informacje, na jakich polach i z jakiego powodu opinie są rozbieżne.  

16  Dyrektor Wydziału Współpracy z Zagranicą, Portugalski Urząd Antymonopolowy.
17  Dyrektor Działu Obsługi Prawnej i Zarządzania Regulacjami/Compliance Officer, RWE Polska S.A.
18  Przewodniczący, Komitet ds. Konkurencji, OECD.
19  Prezes, Stowarzyszenie Sędziów Europejskiego Prawa Konkurencji.
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Z kolei Pierre Horna20 przedstawił doświadczenia zebrane w ramach UNCTAD w zakresie efek-
tywnej współpracy pomiędzy organem ochrony konkurencji a sądem. Podkreślił, iż podstawą właś-
ciwego rozstrzygnięcia przez organ jest odpowiednia i skuteczna strategia dochodzeniowa. Błędy 
na tym etapie zwiększają prawdopodobieństwo wyciągnięcia nieprawidłowych wniosków i porażki 
w sądzie, stąd też ścisła współpraca prawników i ekonomistów na każdym etapie prowadzenia spra-
wy przez organ wydaje się konieczna. Należy również pamiętać, iż dowód bezpośredni jest zawsze 
bardziej przekonujący niż dowód poszlakowy, zwłaszcza jeśli ma on charakter niejednoznacznej opinii 
ekonomicznej, która może być interpretowana w dwojaki sposób.

O tym, jak powyższe postulaty zostały wdrożone w praktyce działań holenderskiego organu 
ochrony konkurencji opowiadała Monique van Oers21. Podkreśliła jak ważne jest, aby decyzje w spra-
wach antymonopolowych były sporządzane przez te same osoby, które później będą występować 
w sądzie. Dzięki temu zdobywają one odpowiednie doświadczenie sądowe i mogą łatwiej rozeznać 
jakiego typu argumentacja wsparta dowodami trafi do przekonania sędziom. 

Na zakończenie panelu swój referat przedstawiła Jolanta de Heij-Kaplińska22 opisując polską 
ścieżkę odwoławczą od decyzji organu antymonopolowego. Prelegentka wskazała rozróżnienie na 
niepełną kontrolę sądową w zakresie postępowania administracyjnego, a także pełną kontrolę w za-
kresie prawa materialnego oraz ustaleń faktycznych. Szczególną uwagę zwróciła na rozkład ciężaru 
dowodu oraz fakt, iż Prezes winien przedstawić nie tylko dowody potwierdzające swoje stanowisko, 
ale również odpowiedzieć na zarzuty strony powodowej. Podkreśliła także zmiany w zakresie prekluzji 
dowodowej po ostatniej nowelizacji kpc.

Konferencję podsumowała Prezes UOKiK, która podkreślając wartość odbytej dyskusji wska-
zała, iż zaprezentowane argumenty mogą stanowić ważny wkład do dalszej debaty nad zmianami 
polskiego prawa antymonopolowego.

Bliższe informacje na temat Forum a także prezentacje niektórych prelegentów są dostępne pod 
adresem http://competitionforum.uokik.gov.pl/2012/

Elżbieta Krajewska
Stały współpracownik CARS, prawnik w kancelarii SPCG sp. k.,
doktorant stacjonarny na UW, aplikant adwokacki.

20  Urzędnik ds. Programu COMPAL, UNCTAD.
21  Dyrektor Wydziału Prawnego, Holenderski Urząd Antymonopolowy.
22   Sędzia, Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
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Confirmation of the exceptional value of commentators notes on key judgments – from the 
Editor-in-Chief 

About the Project of Amendments of the Competition and Consumer Protection Act as well 
as the Guidelines thereto
Szymon Syp, On the issue of financial liability of managers in the new Polish Competition Act
Table of contents:
I.  Introduction
II.  Liability of individuals in the Polish law de lege lata 
III.  Liability of individuals – proposals of the Polish Antitrust Authority
IV.  Liability of individuals – remarks on the proposals of the Antitrust Authority formulated so far 
V.  Should individuals be penalized?
 1. General remarks
 2. Comparative approach
 3. Comments on the proposals included in the proposals of the Antitrust Authority
V.  Final remarks
Abstract: The article focuses on the proposed amendments to the Polish Competition Act which would 
introduce the institution of an individual’s liability for allowing an undertaking to commit a violation of 
the prohibition of anti-competitive practices. Discussed first is the liability of individuals on the basis of 
current provisions of the Act on Competition and Consumer Protection (i.e. procedural infringements 
liability). Presented next are the main assumptions surrounding an individual’s liability as currently 
proposed by the Polish Antitrust Authority (i.e. substantive liability sensu stricto). These assumptions 
are confronted with the comments already submitted by, among others, the Polish Competition Law 
Association and the CARS Working Group. Presented in conclusions is the Author’s own evaluation 
of an individual’s liability taking into account the comparative law approach and the achievements of 
the doctrine.
Key words: liability of individuals; changes in competition law; competition policy; fines.

Anna Piszcz, Remarks to the Guidelines for issuance of commitment decisions in cases of 
competition-restricting practices and practices infringing collective consumer interests
Table of contents:
I.  Introduction
II.  Conditions of issuance of commitment decisions
III.  Issuance of commitment decisions with reference to competition-restricting agreements
IV.  Contents of commitments offered by an undertaking
V.  Elements of commitment decisions
VI.  Failure to comply with a commitment decision
Abstract: In this article, the author examines the Guidelines for issuance of commitment decisions 
in cases of competition-restricting practices and practices infringing collective consumer interests. 
The draft Guidelines published by the President of the OCCP has been available for consultation 
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until June 26th, 2012. On July 26th, 2012 the President of the OCCP published the Guidelines. The 
text of the Guidelines is exactly the same as in the published draft document. The author analyses 
each section of the document to identify the questions that may arise on the document and recom-
mend some changes thereto. 
Key words: commitment decision; competition-restricting practices; practices infringing collective 
consumer interests.

Articles
Małgorzata Kozak, Agency in the light of Article 101 TFEU. How to chase a rabbit without ac-
tually catching it ? 
Table of Contents 
I.  Introduction 
II.  Agent as a party to an agency agreement
 1. Agent in the distribution system 
 2. Legal characteristics of an agent 
III. Agent as a party to an anticompetitive agreement 
 1. Agent as an auxiliary 
 2. Risk analysis 
IV.  Effect of the agreement on competition 
V.  Conclusions
Abstract:
Distribution systems have become more and more complex and tend to use different legal solutions 
to fulfill the aims of the producer. One of them can be agency. From the perspective of competition 
law, agency holds a special status, resulting from the fact that an agent is present in two distinct rel-
evant markets. In one market an agent represents the principal in the conclusion of a contract, in the 
second market it offers its own services as an agent. This specific causes some practical difficulties 
and is interesting from a theoretical point of view. The erroneous qualification of a distributor as an 
agent could result in fines being imposed by competition authorities. 
However, as to the first of the aforementioned markets, according to an interpretation of Article 101 
TFEU, an anticompetitive agreement cannot be concluded between the same person. This could lead 
to agency agreements being immune from competition law requirements. It is imperative to recog-
nize the difference. The criteria for the application of Article 101 TFEU to agency agreements were 
set out by the European Commission in 1962 and repeatedly considered by the jurisprudence of the 
Court of Justice of the European Union. Nevertheless, the enigma is far from being resolved since the 
proposed solutions tend to be incoherent. One of them concentrates on the single economic entity 
doctrine. Another refers to auxiliary theory. The most recent approach focuses on risks undertaken 
by an agent in relation to the contracts that it negotiated. 
The analysis carried out and solutions reached show that other elements must also be taken into 
account in assessing whether an agency relationship exists including an assessment of the effects 
of an agreement. 
Key words: antitrust; application of article 101 TFEU; definition of an undertaking. 
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Agata Zawłocka-Turno, Bid rigging or action allowed by law? The interplay between competi-
tion law and public procurement law.
Table of contents:
I. Introduction
II. Joint bidding
III. Possibility to file separate bids by undertakings belonging to the same capital group
IV. Oversight competences as regards bid rigging
V. Conclusion
Abstract: The Article presents some problematic issues due to the interaction between competition 
law and public procurement law. The latter which aims at fostering competition within the specific 
tender may at the same time promote bid rigging among bidders. Therefore, problems analysed in 
this Article relate to joint bidding and possibility to file separate bids by undertakings belonging to the 
same capital group (multiple bidding). Moreover, the Article elaborates on the oversight competences 
as regards bid rigging.
Key words: bid rigging, joint bidding, bidding consortia, multiple bidding.

Elżbieta Krajewska, Settlement in the light of European experiences. In search of optimal 
solutions
Table of contents:
I. Introduction
II. Settlement procedure - comparative legal analysis
 1. Legal framework governing settlements
 2. Initiation of the procedure
 3. Scope of settlement discussions
 4. Scope of required self-incrimination 
 5. Waiver of some procedural rights
 6. Fines and their reductions 
 7. Scope of required cooperation
III. Practical implementation of settlement procedure
 1. European Union
 2. Great Britain
 3. Germany
 4. France
IV. The settlement objectives and assessment of their practical implementation
 1.  Competition authority perspective
 2.  The point of view of defendants and their counsels
V. Settlement in Polish competition law – some remarks on the envisaged procedure
VI. Conclusions
Abstract: The purpose of this paper is to analyze settlement procedure in competition law on the basis 
of experiences arising from European law and national laws of Great Britain, France and Germany. 
In the first part the paper compares different legal frameworks according to the several chosen cri-
teria. This description is then illustrated with the decisional practice of competition authorities. In the 
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next part the rationale behind different solutions is discussed, taking into account the basic aim of the 
settlement, which is to achieve procedural economy on the one hand and being attractive for entre-
preneurs on the other hand. Key problems identified are (i) procedural economy versus respecting 
legitimate interests of engaged undertakings (ii) meeting critical balance between attractiveness of 
settlement and maintaining deterrence effect of fines (iii) meeting the fundamental expectations of 
participants which are: certainty, transparency and predictability. Last but not least, some comments 
on the envisaged settlement procedure in Polish law are formulated.
Key words: settlement; early resolution agreements; la non-contestation des griefs; right of defence; 
due process requirement.
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sca przypadki ghostwriting czy guest authorship. 

Zasady recenzowania 
Wszystkie teksty każdego numeru iKAR są wstęp-
nie recenzowane przez redaktora tematycznego. 

Artykuły są oceniane przez dwóch niezależnych 
recenzentów spoza CARS. Autorzy i recenzenci 
nie znają swoich tożsamości (double blind peer 
review). 

Recenzja jest sporządzana na formularzu w wer-
sji dla tekstów prawniczych i ekonomicznych, 
dostępnym na stronie www.ikar.wz.uw.edu.pl. 
Recenzja kończy się jednoznacznym wnioskiem 

co do dopuszczenia artykułu do publikacji lub 
jego odrzucenia.  

Zbiorcza lista recenzentów iKAR jest publikowana 
w ostatnim iKAR w danym roku. 

Prawa autorskie
iKAR jest dostępny dla każdego czytelnika na 
podstawie nieodpłatnej licencji Creative Commons 
3.0 Polska  (http://creativecommons.org/licenses/
by-nc-nd/3.0/pl/). 

Korzystanie z zawartości całego numeru oraz z 
każdego z jego tekstów jest zatem uzależnione 
wyłącznie od akceptowania przez użytkownika 
trzech zasad: uznania autorstwa, korzystania z 
tekstów tylko dla celów komercyjnych oraz nie-
tworzenia na ich bazie utworów zależnych.

Udostępnianie
iKAR jest publikowany wyłącznie w wersji elek-
tronicznej za pośrednictwem odrębnej strony 
internetowej www.ikar.wz.uw.edu.pl.

Jest udostępniany w wersji .pdf dostosowanej 
m.in. do e-booków.

Będzie także dostępny we wszystkich najważniej-
szych polskich bazach wolnego dostępu oraz – na 
zasadach niewyłącznych – w bazach największych 
polskich wydawców książek i czasopism z zakresu 
prawa, ekonomii i zarządzania. 

Rekomendowany skrót cytowania iKAR 



Centrum Studiów Antymonopolowych 
i Regulacyjnych

prowadzi badania naukowe  

wydaje książki i periodyki,
w tym YARS www.yars.wz.uw.edu.pl 
oraz iKAR www.ikar.wz.uw.edu.pl

organizuje konferencje naukowe i warsztaty 

świadczy usługi doradcze i prowadzi 
szkolenia 

oferuje studia podyplomowe ARIS 
www.aris.wz.uw.edu.pl

prowadzi Otwarte Seminarium Doktoranckie 

współpracuje z instytucjami naukowymi 
w kraju i zagranicą oraz z organami 
regulacyjnymi (UKE, URE, UTK) 




