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Wciąż niesatysfakcjonujący projekt zmian ustawy  
o ochronie konkurencji i konsumentów,  

wciąż możliwe prawdziwe debaty nowelizacyjne 
(od redaktora naczelnego)

Gdy 21 kwietnia 2012 r., dokładnie w 5. rocznicę wejścia w życie ustawy o ochronie konkuren-
cji i konsumentów z 2007 r. zaprezentowaliśmy Czytelnikom inauguracyjny numer internetowego 
Kwartalnika Antymonopolowego i Regulacyjnego (iKAR), wychodziliśmy z założenia, że tworzy-
my – otwartą na wszystkie zainteresowane środowiska – platformę dyskusji wokół najważniej-
szych i najbardziej aktualnych problemów prawa i ekonomii ochrony konkurencji i regulacji. Tak 
się złożyło, że w tym samym czasie UOKiK ujawnił swoje prace nad długo oczekiwaną nowelą 
do uokik z 2007 r. Umożliwiliśmy Prezes UOKiK, Pani dr Małgorzacie Krasnodębskiej-Tomkiel, 
prezentację generalnych założeń i kierunków planowanej nowelizacji także na łamach naszego 
periodyku (iKAR 1/2012, ss. 7–9). W numerach 2–4/2012 opublikowaliśmy na łamach iKAR osiem 
głosów w dyskusji wokół założeń nowelizacji ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. Cztery 
dalsze wypowiedzi (Dominika Wolskiego, Macieja Bernatta i Bartosza Turno, Anny Piszcz oraz 
Małgorzaty Sieradzkiej) prezentujemy w niniejszym numerze. 

Zdecydowana większość głosów w dyskusji wokół – najpierw założeń, a potem projektu no-
welizacji uokik z 2007 r. – była krytyczna i bardzo krytyczna. Wiele krytycznych opinii i wypowie-
dzi zostało przedstawionych w oficjalnych konsultacjach i w prasie. Ze szczególnie ostrą krytyką 
(nie tylko przedstawicieli organizacji gospodarczych i naukowców, lecz także 1. Prezesa Sądu 
Najwyższego i Rządowego Centrum Legislacji) spotkał się zamiar i jakość regulacji ustanawia-
jącej odpowiedzialność osób fizycznych za naruszenie zakazów praktyk antykonkurencyjnych. 
Istotne deficyty mają też pozostałe obszary projektowanej regulacji. Nawet tam, gdzie przewi-
dziano oczekiwane rozwiązania – np. wprowadzenie dwufazowego postępowania w sprawach 
kontroli koncentracji – niektóre rozwiązania szczegółowe wcale nie są korzystne dla przedsiębior-
ców i nie są w pełni kompatybilne z rozwiązaniami prawa UE i wielu jej państw członkowskich. 
Aktualny projekt zmian w ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów jest więc wciąż mocno 
niesatysfakcjonujący. 

Niezależnie od losów tego projektu, i jego ewentualnej poprawy na etapie prac rządowych, 
można i trzeba nad nim dalej dyskutować. Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych 
(CARS) przygotowuje cykl „Debat Nowelizacyjnych”, do udziału w których zaprosi twórców noweli, 
posłów i senatorów, doradców prawnych i konsultantów ekonomicznych, przedsiębiorców i dzien-
nikarzy. Rezultaty tych debat będą zarówno publikowane na łamach iKAR, jak i przedstawione 
na etapie prac parlamentarnych; zaproponujemy m.in. nasze – eksperckie – propozycje zapisu 
nowelizowanych przepisów. 

Obok głosów w dyskusji wokół nowelizacji uokik z 2007 r., prezentowany numer iKAR za-
wiera także pięć artykułów poświęconych różnym ważnym problemom prawa i ekonomii ochrony 
antymonopolowej, pomocy publicznej i nieuczciwej konkurencji. Piotr Semeniuk poddaje krytyce 
stosowanie przez UOKiK zakazu porozumień ograniczających konkurencje do „polskich zmów 
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przetargowych”. Silnym przejawem tendencji analizowania zjawisk z zakresu ochrony konkurencji 
i pomocy publicznej w kategoriach ekonomicznych są artykuły Elżbiety Krajewskiej, Włodzimierza 
Szpringera i Macieja Fornalczyka. Po raz pierwszy otworzyliśmy łamy naszego periodyku dla 
 artykułu z zakresu prawa zwalczania nieuczciwej konkurencji (Dominika Wolskiego); problema-
tyka pobierania tzw. opłat półkowych będzie zresztą przedmiotem konferencji CARS w dniu 19 
marca 2013 r. (www.tzw- oplaty-polkowe.wz.uw.edu.pl). 

Tradycyjnie publikujemy też tabele (i trzy omówienia) orzeczeń sądowych z zakresu ochro-
ny konkurencji, naruszania zbiorowych interesów konsumentów i spraw telekomunikacyjnych. 
Zwracamy uwagę, że są to kompletne zbiory orzeczeń wydanych przez SN, SA w Warszawie 
i SOK w II półroczu 2012 r.; tym samym rok 2012 jest 1. rokiem, w którym wszyscy zaintereso-
wani dysponują pełną informacją o orzecznictwie w tych obszarach (orzecznictwo z II półrocza 
2012 r. w sprawach energetycznych zostanie przedstawione tabelarycznie w numerze 2/2013 
iKAR, poświęconym w całości ochronie konkurencji i regulacji sektorowej w energetyce). W ni-
niejszym numerze są także omówione trzy najnowsze publikacje z zakresu ekonomii i prawa 
ochrony konkurencji. 

Życzymy owocnej lektury. 
W dalszym ciągu zapraszamy do współpracy wszystkich pracowników naukowych i dokto-

rantów oraz praktyków zajmujących się sprawami ochrony konkurencji i regulacji sektorowych.

Prof. UW dr hab. Tadeusz Skoczny

Warszawa, 28 lutego 2013 r. 
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Dominik Wolski*

Kierunek zmian w zakresie kontroli koncentracji 
przedsiębiorców w projekcie nowelizacji ustawy  

o ochronie konkurencji i konsumentów
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III. Próba uregulowania „koncentracji wieloetapowych”
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Streszczenie
Przyjęty przez Radę Ministrów projekt zmiany ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów 
zakłada m.in. wprowadzenie zmian w obszarze kontroli koncentracji przedsiębiorców. W niniej-
szym artykule autor omawia najważniejsze z nich, do jakich zaliczyć należy wprowadzenie dwu-
etapowego postępowania w sprawie kontroli koncentracji, instytucję przedstawienia zarzutów do 
planowanej koncentracji, utajnienie terminu realizacji decyzji warunkowej, a także wprowadzenie 
regulacji dotyczącej „koncentracji wieloetapowych”. Ta ostatnia zmiana, mająca na celu zapo-
bieganie  obchodzeniu przepisów poprzez dokonywanie szeregu mniejszych koncentracji, po-
zwalających na skorzystanie z wyłączenia de minimis, budzi stosunkowo najwięcej wątpliwości. 
Dlatego  zwłaszcza w odniesieniu do niej autor zgłasza uwagi krytyczne, proponując równocześnie 
rozwiązania umożliwiające wyeliminowanie jej mankamentów.

Słowa kluczowe: projekt nowelizacji; kontrola koncentracji przedsiębiorców; postępowanie 
 dwuetapowe; decyzje warunkowe; „koncentracje wieloetapowe”.

i. Uwagi wprowadzające
Prace nad nowelizacją ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów1 

zainicjowane przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (dalej Prezes UOKiK) 
w pierwszych miesiącach 2012 r.2 wkroczyły obecnie w bardzo istotną fazę. Po poprzedzonym fazą 
konsultacji społecznych przyjęciu założeń do ustawy nowelizującej przez Radę Ministrów w dniu 

* Doktor nauk prawnych, radca prawny; autor publikacji m.in. z zakresu prawa ochrony konkurencji, prawa prywatnego międzynarodowego oraz pro-
jektu europejskiego prawa umów.
1 Dz. U. Nr 50, poz. 331 ze zm. – dalej: uokik.
2 Zob. informacje na: http://uokik.gov.pl/aktualnosci.php?news_id=3330&news_page=22, a także relacje z konferencji „Jak skutecznie chronić rynek – 
czas na zmiany w prawie?” zorganizowanej na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego w dniu 28 marca 2012 r. (http://
uokik.gov.pl/multimedia.php?news_page=5). 
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20 listopada 2012 r.3, przedłożony został projekt ustawy zmieniającej ustawę o ochronie konkurencji 
i konsumentów4. Zaproponowane w projekcie zmiany, choć zapowiadane już w założeniach do 
projektu, wywołały szereg wątpliwości i krytycznych uwag, które pojawiały się już w trakcie prac 
nad założeniami do projektu5. Wiele kontrowersji wzbudza m.in. kwestia odpowiedzialności osób 
fizycznych6, instytucja dobrowolnego poddania się karze, czy też nie objęta projektem założeń do 
projektu ustawy zmiana terminu przedawnienia z obecnego, który zgodnie z art. 93 uokik wynosi 
jeden rok od końca roku, w którym zaprzestano stosowania praktyk ograniczających konkurencję, 
na proponowany w projekcie okres pięciu lat. 

Na tym tle zaproponowane w projekcie zmiany dotyczące kontroli koncentracji przedsiębior-
ców budzą stosunkowo najmniej kontrowersji. Także w tej części przedstawionego projektu moż-
na jednak wskazać elementy, które wymagają ponownego przemyślenia i ewentualnej zmiany. 
Jest to zagadnienie istotne zwłaszcza, gdy weźmie się pod uwagę, jak doniosłe znaczenie mają 
przepisy dotyczące kontroli koncentracji dla rozwoju przedsiębiorstw, w tym procesów konsoli-
dacji występujących ma rynku. W tym zakresie najwięcej zastrzeżeń budzi próba uregulowania 
tzw. koncentracji wieloetapowych. Stosowne przepisy znalazły się w art. 16 ust. 6 do 8 projektu 
ustawy nowelizującej. Z uwagi na to, że zagadnienie to rodzi istotne wątpliwości, omówione zo-
stało w dalszej części odrębnie. 

ii. Zmiany w postępowaniu  
dotyczącym kontroli koncentracji przedsiębiorców

W zakresie zmian przepisów dotyczących kontroli koncentracji przedsiębiorców, wyłączając 
w tym miejscu tzw. koncentracje wieloetapowe, odnotować należy trzy istotne momenty. Pierwszym 
z nich jest wprowadzenie dwóch etapów postępowania, uregulowanych w zmienionym art. 96 
oraz art. 96a projektu. Instytucja ta, znana także prawu Unii Europejskiej (UE)7, a także prawu 
niektórych państw członkowskich8, ma zostać na mocy ustawy nowelizującej implementowana 
do polskiego systemu prawa ochrony konkurencji. Zgodnie art. 96 ust. 1 projektu, co do zasady 
postępowanie w sprawie koncentracji powinno trwać jeden miesiąc. Jeżeli jednak zaistnieją uza-
sadnione obawy, że w wyniku koncentracji konkurencja na rynku zostanie istotnie ograniczona 
lub w przypadku spraw wymagających badania rynku, Prezes UOKiK wydaje postanowienie 
wraz z uzasadnieniem o przedłużeniu terminu na zakończenie postępowania. Na postanowie-
nie to nie przysługuje zażalenie, a zgodnie z art. 96a ust. 1 projektu, w takim przypadku Prezes 
UOKiK wydaje decyzję nie dłużej niż po upływnie czterech miesięcy od wydania postanowienia 

3 Zob. informację na http://uokik.gov.pl/aktualnosci.php?news_id=10099&news_page=4. 
4 Projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz o zmianie niektórych innych ustaw z dnia 21 listopada 2012 r. oraz 
przebieg procesu konsultacyjnego dostępny na http://legislacja.rcl.gov.pl/lista/2/projekt/85314/katalog/85324.
5 Zob. w szczególności na krytyczne w odniesieniu do wielu zmian zaproponowanych w projekcie stanowisko Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego 
z 11.01.2013 r., a także opinię Rządowego Centrum Legislacji z 21.01.2013 r. (http://legislacja.rcl.gov.pl/lista/2/projekt/85314/katalog/85330). 
6 Już sama definicja „osoby zarządzającej” zaproponowana w art. 4 pkt 23 budzi cały szereg wiele wątpliwości, a zwłaszcza mieszcząca się w tym 
pojęciu „osoba pełniąca funkcję kierowniczą”. Sprzeciw wobec braku precyzji w definiowaniu zakresu podmiotowego odpowiedzialności osób fizycznych 
nie dziwi, biorąc pod uwagę sankcję w postaci maksymalnej kary sięgającej zgodnie z art. 106a projektu kwoty 500 000 euro. To zagadnienie należy 
także rozpatrywać w kontekście art. 42 Konstytucji RP, statuującego podstawowe zasady odpowiedzialności karnej. Uwzględniając wysokość sankcji, 
trudno jest bronić tezy, iż środek ten nie ma ściśle karnego charakteru, nawet jeżeli stosowany jest w procedurze administracyjnej. 
7 Zob. art. 6 oraz art. 8 w zw. z art. 10 Rozporządzenia Rady (WE) Nr 139/2004 z 20.01.2004 r. w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorstw (Dz. Urz. 
U.E. z 2004 r., Nr L 24/1, s. 40 – dalej Rozporządzenie 139/2004). 
8 Zob. m.in. niemiecką ustawę z 26.06.2011 r. (Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen/Act against Restraints of Competition – dalej ARC) 
i uregulowaną w jej § 40 procedurę kontroli koncentracji (http://www.bundeskartellamt.de/wEnglisch/Legal_bases/Legal_basesW3DnavidW2628.php). 
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o przedłużeniu postępowania9. Zmiana ta, zgodnie z intencjami projektodawców mająca na celu 
skrócenie postępowań w przypadku koncentracji niemających istotnego wpływu na wyznaczony 
rynek właściwy, winna zostać co do zasady oceniona pozytywnie. Jednak rodzą się na jej tle dwie 
wątpliwości. Po pierwsze, brak jasnego kryterium wydania postanowienia o przedłużeniu postę-
powania może w praktyce skutkować naturalną tendencją do przekazywania sprawy do kolejnego 
etapu. W konsekwencji większość postępowań może zostać objęta terminem pięciu miesięcy. 
Aby tego uniknąć postuluje się wprowadzenie odpowiedniego kryterium, które pozwalałoby na 
uznanie, iż koncentracja nie wywiera istotnego wpływu na rynek, a toczące się postępowanie 
powinno zakończyć się w pierwszym etapie. Wydaje się, iż najwłaściwszym kryterium w tym 
zakresie jest kryterium niewielkiego udziału uczestników koncentracji w rynku. Kryterium takie 
pozwalałoby na uznanie koncentracji za bagatelną i zakończenie postępowania na pierwszym 
etapie10. Byłoby to z jednej strony narzędzie dające przedsiębiorcom większą możliwość zapla-
nowania potencjalnego czasu trwania postępowania, a w konsekwencji podjęcia odpowiednich 
decyzji biznesowych. Z drugiej strony stanowiłoby pomoc w podjęciu odpowiedniej decyzji przez 
Prezesa UOKiK. Na tym tle rodzi się także druga wątpliwość dotycząca terminologii zastosowanej 
w art. 96 ust. 1 projektu. Trudno jest bowiem na tle proponowanego brzmienia przepisu zdefinio-
wać pojęcie „obawy”11, jak również nie do końca jasne jest co oznacza termin „badania rynku” 
również użyty w tym przepisie. Wydaje się, iż w sprawach tak istotnych zwłaszcza dla pewności 
prawa, a w konsekwencji możliwości planowania działań podejmowanych przez przedsiębiorców 
należałoby dążyć do większej precyzji w stosowaniu pojęć, jakimi posługuje się język przepisu 
prawnego. Dlatego też w pierwszej kolejności należałoby postulować w ogóle usuniecie tej części 
przepisu, która odwołuje się do tak nieprecyzyjnych pojęć i uwzględnienie w tym zakresie wy-
mienionego wcześniej kryterium „koncentracji bagatelnej” (o niewielkim udziale w rynku uczest-
ników koncentracji). Jeżeli ta dalej idąca propozycja okazałaby się trudna do zaakceptowania, 
to innym rozwiązaniem jest zastąpienie pojęcia „obawy”, np. zwrotem „prawdopodobieństwo”, 
i nadanie tej części przepisu brzmienia istnieje prawdopodobieństwo istotnego ograniczenia 
konkurencji na rynku. Takie brzmienie, wymagające wskazania określonych przesłanek, które 
wywołują powstanie stanu prawdopodobieństwa12 znacznie bardziej realizuje cel proponowanego 
przepisu. Jeżeli zaistnieją okoliczności wywołujące stan prawdopodobnego ograniczenia konku-
rencji na rynku to z pewnością jest to podstawa do przejścia do kolejnego etapu postępowania. 
W etapie tym należy zbadać, czy w istocie taka możliwość jest nie tylko prawdopodobieństwem, 
ale planowana koncentracja może w rzeczywistości wywołać skutek w postaci istotnego ogra-
niczenia konkurencji. Ponadto, takie brzmienie przepisu byłoby spójne z omówionym poniżej  
art. 96a projektu. 

 9 Podobna regulacja w zakresie terminów znajduje się w § 40 ust. 1 i ust. 2 ARC.
10 Wskazówkę może stanowić pkt 32 motywów Rozporządzenia 139/2004, który odnosząc się do kwestii zgodności koncentracji z wspólnym rynkiem, 
wskazują na udział w rynku zaangażowanych przedsiębiorców nie przekraczający 25%, jako taki przy którym, z zastrzeżeniem innych przepisów, należy 
domniemywać, iż koncentracja jest zgodna ze wspólnym rynkiem. 
11 Z jednej strony można przywołać tutaj obawę rozumianą na tle języka potocznego jako uczucie niepewności lub niepokoju, co do następstw czegoś 
(tak L. Drabik, A. Kubiak-Sokół, E. Sobol, L. Wiśniakowska, Słownik języka polskiego, Warszawa 2007, s. 531). Z drugiej pojęcie to pojawia się na tle 
przepisów k.c. (ustawa z 23.04.1964 r., Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) dotyczących groźby, przy czym groźba to zapowiedź przyszłego zła albo pogłę-
bienia już istniejącego niebezpieczeństwa lub nieszczęścia, którego realizacja powinna być uzależniona od woli grożącego (zob. K. Pietrzykowski [w:] 
K. Pietrzykowski (red.), Kodeks cywilny, Komentarz, T. I, Warszawa 2005, s. 370). Jak się wydaje żadne z wymienionych znaczeń nie wpisuje się w kontekst 
art. 96 ust. 1 w brzmieniu zaproponowanym w projekcie. 
12 Inaczej możliwość, szansa wydarzenia się czegoś (zob. L. Drabik, A. Kubiak-Sokół, E. Sobol, L. Wiśniakowska, Słownik…, s. 735). 
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Drugą z proponowanych zmian godną odnotowania jest instytucja przedstawienia zastrzeżeń 
do zgłoszonej koncentracji (ang. statement of objections)13. Zgodnie z nowym art. 94a ust. 2, jeżeli 
występuje uzasadnione prawdopodobieństwo, że w wyniku dokonania koncentracji konkurencja na 
rynku zostanie istotnie ograniczona, Prezes UOKiK przed wydaniem decyzji przekazuje przedsiębiorcy 
lub przedsiębiorcom zawiadomienie o zastrzeżeniach wobec koncentracji. W kolejnych ustępach 
art. 96a projektu zaproponowana została swoista „procedura konsultacyjna”. Przedsiębiorca może 
w ciągu 14 dni przedstawić swoje stanowisko wobec przedłożonych zastrzeżeń. Prezes UOKiK 
może też przedłużyć termin do odpowiedzi na zastrzeżenia na uzasadniony wniosek przedsię-
biorcy (art. 96a ust. 3 projektu). W tym miejscu należy zwrócić uwagę, że w praktyce działalności 
przedsiębiorstw, to właśnie przedsiębiorcy zależy na jak najszybszym zakończeniu postępowania. 
Jeżeli zatem składa wniosek o przedłużenie terminu do odpowiedzi na przedłożone zastrzeże-
nia, to z pewnością jest to (w opinii przedsiębiorcy) uzasadnione. Służyło będzie też najczęściej 
temu, aby w odpowiedzi na przedstawione warunki zaproponować takie rozwiązanie, które po-
zwoli na wyeliminowanie prawdopodobieństwa nastąpienia istotnego ograniczenia konkurencji 
na rynku (art. 96a ust. 2 projektu), lub co najmniej stanowiło będzie podstawę do prowadzenia 
dalszej komunikacji z Prezesem UOKiK tak, aby wypracować odpowiednie rozwiązanie. Zważyć 
również należy, że celem przepisów ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów dotyczących 
kontroli koncentracji nie jest zakazanie dokonywania koncentracji, ale umożliwienie dokonywania 
ich w taki sposób, aby uniknąć antykonkurencyjnego skutku. Dlatego też zasadnym wydaje się, 
aby w przypadku złożenia wniosku o przedłużenie terminu przez przedsiębiorcę, Prezes UOKiK 
był zobligowany do jego przedłużenia. Byłoby to rozwiązanie analogiczne do zastosowanego 
w przypadku omówionego w dalszej części „utajnienia” terminu wyznaczonego przedsiębiorcy 
na realizację warunku. Aby zapobiec nadmiernemu wydłużaniu terminu z art. 96a ust. 5 projektu, 
można wprowadzić rozwiązanie polegające na obligatoryjnym przedłużaniu terminu przez Prezesa 
UOKiK, jednak wyłącznie na czas nie krótszy niż 14 dni. Ewentualne udzielenie dłuższego terminu 
(powyżej 14 dni) może zostać uzależnione od decyzji Prezesa UOKiK oceniającego zasadność 
wniosku przedsiębiorcy. W konsekwencji zdanie drugie ust. 3 art. 96a powinno przybrać brzmie-
nie: Prezes Urzędu na wniosek przedsiębiorcy przedłuża ten termin, na czas nie krótszy niż 
14 dni. Kolejne ustępy art. 96a – ust. 4 do ust. 8 – dotyczą możliwości przedstawienia warunków, 
o których mowa w art. 19 uokik zarówno przez Prezesa UOKiK, jak i przedsiębiorcę. Te regulacje 
należy ocenić pozytywnie jako kolejny element „procedury konsultacyjnej”, który służył będzie 
wypracowaniu takiego rozwiązania, które pozwoli na uniknięcie decyzji zakazującej koncentracji 
zgodnie z art. 20 ust. 1 uokik, a w konsekwencji umożliwi wydanie zgody na jej dokonanie pod 
warunkiem odpowiedniej modyfikacji pierwotnego zamiaru przedsiębiorców.

Kolejną dość istotną zmianą wprowadzoną w odniesieniu do postępowania w sprawie kontroli 
koncentracji jest możliwość „utajnienia” terminu realizacji warunku wydawanego w trybie art. 19 
uokik (art. 19 ust. 4 projektu). Jest to realizacja pojawiających się od dawna postulatów przedsię-
biorców, na których nakładane były warunki w decyzjach wydawanych przez Prezesa UOKiK14. 
Jawność terminu ich realizacji powodowała, iż przedsiębiorcy w praktyce pozbawieni byli szans 

13 Instytucja znana także prawu UE, gdzie w postępowaniu wszczętym na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c Rozporządzenia 139/2004 Komisja Europejska 
przedstawia zastrzeżenia, co do planowanej koncentracji wobec których strony mogą przedstawić swoje stanowisko.
14 Zob. także na ten temat D. Wolski, Wybrane zagadnienia z zakresu wydawania i realizacji decyzji udzielających warunkowej zgody na dokonanie koncentracji 
przedsiębiorców, iKAR 2/2012, s. 43 i nast.
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realizacji nałożonych warunków na warunkach rynkowych15. W sytuacji, w której podmiot jest zmu-
szony np. do wyzbycia się składnika majątku w określonym terminie i pod groźbą nałożenia kary 
przewidzianej w art. 107 uokik, pod koniec tego terminu przedsiębiorca ten realizuje warunek na 
każdych warunkach. Powoduje to, iż właściwie działa on na szkodę swego przedsiębiorstwa, byle 
tylko uniknąć wskazanej powyżej kary. Proponowana w projekcie zmiana może istotnie wpłynąć 
na tę sytuację, dlatego też należy ją ocenić pozytywnie. Także zmiana w stosunku do pierwotnych 
założeń, która polega na obligatoryjnym utajnieniu terminu spełnienia warunków w przypadku 
złożenia takiego wniosku przez przedsiębiorcę jest zasadna16. Nie ma bowiem racjonalnego 
uzasadnienia dla uzależnienia uwzględnienia wniosku o utajnienie przedmiotowego terminu 
od ustalenia czy zachodzi możliwość naruszenia interesu przedsiębiorcy. Skoro przedsiębiorca 
taki wniosek składa, to niewątpliwie jest on uzasadniony, gdyż to przedsiębiorca najlepiej potrafi 
ocenić, jakie działanie służy jego interesowi, a jakie może mu zagrozić. Jedyna wątpliwość, jaka 
rodzi się na tle proponowanej w projekcie regulacji, to sformułowanie „utajnienie” treści decyzji. 
Ta części decyzji nie staje się bowiem w istocie tajna, a jedynie nie podlega publikacji lub innej 
formie udostępnienia17. Być może właściwsze byłoby posłużenie się terminem „nieudostępniania 
części decyzji”18 czy też nie „podawania części decyzji do publicznej wiadomości”.

Podsumowując krótko opisane powyżej zmiany należy stwierdzić, iż realizują one przynajmniej 
część pojawiających się wcześniej postulatów dotyczących postępowań w sprawie kontroli koncentracji 
przedsiębiorców. Zmiany te powinny posłużyć w pierwszej kolejności zapewnieniu lepszej komunikacji 
pomiędzy przedsiębiorcami występującymi o zgodę na dokonanie zamierzonej koncentracji a Prezesem 
UOKiK. W konsekwencji powinny skutkować sprawniejszym i szybszym wypracowywaniem właści-
wego rozwiązania i skróceniem okresu oczekiwania na stanowisko Prezesa UOKiK. W odniesieniu 
do konieczności zapewnienia odpowiedniej komunikacji pomiędzy urzędem, a przedsiębiorcami 
z żalem należy stwierdzić, iż w trakcie prac nad nowelizacją nie pojawiła się propozycja wprowadze-
nia do ustawy możliwości wydania przez Prezesa UOKiK na wniosek przedsiębiorców wiążących 
interpretacji w odniesieniu do planowanych transakcji. Pozwoliłoby to na wyeliminowanie wielu wąt-
pliwości i zapewnienie większej pewności po stronnie przedsiębiorców w zakresie podejmowanych 
działań i ich możliwych skutków. Niestety nie zostały uwzględnione także inne zmiany proponowane 
w trakcie dyskusji nad założeniami do projektu ustawy nowelizującej, jak wyeliminowanie wątpliwości 
dotyczących pojęcia „zamiaru koncentracji”, czy rozumienia nabycia „mienia” z art. 13 ust. 2 pkt 4 
uokik19. Biorąc pod uwagę obecny etap prac nad nowelizacją, w szczególności przyjęcie założeń 
do projektu ustawy przez Radę Ministrów, wprowadzenie ich w tej chwili wydaje się już niemożliwe.

iii. Próba uregulowania „koncentracji wieloetapowych”
Przedłożony projekt ustawy wprowadza również regulację, która jak argumentuje Prezes 

UOKiK w założeniach do projektu ustawy20, ma na celu wyeliminowanie obchodzenia przepisów 

15 Przykładem mogą służyć warunki polegające na wyzbyciu się określonych składników majątku, kontroli czy części przedsiębiorstwa. Zob. Ibidem.
16 Początkowo w projekcie założeń do projektu ustawy wskazywana była wyłącznie możliwość utajnienia terminu, jeżeli zachodziła możliwość poważ-
nego naruszenia interesu przedsiębiorcy na skutek ujawnienia tego terminu.
17 Zob. art. 19 ust. 5 projektu.
18 Taka propozycja znalazła się w opinii Rządowego Centrum Legislacji z 21.01.2013 r., s. 9 (http://legislacja.rcl.gov.pl/lista/2/projekt/85314/katalog/85330).
19 Zob. D. Wolski, Wybrane zagadnienia…
20 Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów z dnia 19 października 2012 r., s. 4 (http://uokik.gov.pl/
aktualnosci.php?news_id=10099&news_page=4). 
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ustawy poprzez dokonywanie transakcji wieloetapowych, tj. nabywanie przez przedsiębiorców 
w niewielkich odstępach czasu (w łącznym dwuletnim okresie) kolejnych stosunkowo niewielkich 
części mienia innego przedsiębiorcy lub jego kolejnych spółek zależnych (które to transakcje, ze 
względu na mały obrót realizowany przez te części lub spółki, nie podlegają zgłoszeniu Prezesowi 
UOKiK). W efekcie dochodzić może do koncentracji o znacznym skutku rynkowym, nieobjętych 
jednak kontrolą UOKiK. Instytucja ta, podobnie jak opisane wcześniej postępowanie dwuetapowe 
występuje również w prawie UE21. Komentując proponowane zmiany w pierwszej kolejności należy 
zwrócić uwagę, iż poza wyrażonym przez Prezesa UOKiK stanowiskiem, iż zjawisko takie może 
mieć miejsce, nie zostały przedstawione żadne dane potwierdzające ten fakt. W konsekwencji 
proponowana jest regulacja, która w istotny sposób wpłynie na stosowanie przepisów ustawy 
dotyczących kontroli koncentracji, w szczególności w odniesieniu do reguły de minimis, która 
wyłącza spod obowiązku notyfikacji pewną kategorię transakcji z uwagi na ich niewielką skalę 
i w konsekwencji niewielki wpływ na rynek22. Pojawia się zatem pytanie o to, czy proponowane 
zmiany nie doprowadzą do wyłączenia możliwości korzystania przez przedsiębiorców z tej reguły, 
a przynajmniej znacznie skomplikują proces jej stosowania. W chwili występuje wątpliwość, co 
do ratio legis takiej regulacji, ponieważ być może zjawisko wskazane przez Prezesa UOKiK nie 
ma miejsca lub występuje w stopniu tak niewielkim, że nie jest warte wprowadzania tak istotnej 
zmiany do przepisów ustawy.

Zasygnalizowana powyżej kwestia, to niestety jedynie zagadnienie wstępne, które rozpoczyna 
ciąg naprawdę ważnych problemów, jakie pojawiają się na tle konstrukcji proponowanych przepi-
sów. Odnosząc się do kolejnych, trzeba przypomnieć, iż polska ustawa przyjęła zasadę kontroli 
koncentracji dokonywanej ex ante. Oznacza to, iż zamiar koncentracji powinien być zgłoszony 
przed jej dokonaniem23. Nie ma przy tym możliwości „konwalidacji” koncentracji, która pomimo 
istnienia obowiązku zgłoszenia nie została Prezesowi UOKiK notyfikowana. W takim przypadku 
Prezes UOKiK jest uprawniony do zastosowania sankcji przewidzianych w ustawie, w tym może 
nałożyć na przedsiębiorcę karę przewidzianą w art. 106 ust. 1 pkt 3 uokik, a także zastosować 
środki wskazane w art. 21 uokik.

Proponowane przepisy dotyczące „koncentracji wieloetapowych” zamieszczone zostały 
w art. 16 ust. 6 do ust. 8 projektu. Wskazywane przez Prezesa UOKiK zapobieganie obchodzeniu 
przepisów ustawy uregulowane zostało wyłącznie przez zastosowanie określonej metody liczenia 
obrotów na potrzeby przepisów znajdujących się w art. 13 i art. 14 ustawy, w przypadku przejmo-
wania kontroli nad przedsiębiorcą (lub przedsiębiorcami) oraz nabywania mienia należącego do 
innego przedsiębiorcy. Okresem branym pod uwagę przy analizie „koncentracji wieloetapowych” 
jest okres 2 lat. Niestety brak jest uzasadnienia w treści założeń do projektu ustawy, jak również 
w uzasadnieniu samego projektu, na jakiej podstawie przyjęty został taki właśnie przedział czaso-
wy. Domniemywać można, iż implementowany został tutaj termin z art. 5 ust. 2 Rozporządzenia 
139/2004. Biorąc jednak pod uwagę dynamicznie zmieniający się rynek, zwłaszcza w nowoczes-
nych sektorach gospodarki, okres ten wydaje się dość długi. Mogą w tym czasie niejednokrotnie 

21 Zob. art. 5 ust. 2 Rozporządzenia 139/2004, który nakazuje łączne traktowanie dwóch lub więcej transakcji pomiędzy tymi samymi osobami lub 
przedsiębiorcami na przestrzeni dwóch lat. Z drugiej strony brak podobnej regulacji np. w przywołanej wcześniej niemieckiej ARC.
22 Zob. na ten temat m.in. T. Skoczny [w:] T. Skoczny (red.), Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów, Warszawa 2009, s. 802 i nast.; C. Banasińki, 
T. Piontek (red.), Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów, Warszawa 2009, s. 343 i nast.
23 Zob. art. 97 uokik oraz A. Jurkiewicz [w:] T. Skoczny (red.), Ustawa…, s. 1480 i nast.; C. Banasińki, T. Piontek (red.), Ustawa…, s. 796 i nast.; A. Stawicki 
[w:] A. Stawicki, E. Stawicki (red.), Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów, Komentarz, Warszawa 2012, s. 932 i nast. 
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wystąpić tak istotne zmiany na rynku, w tym pojawić się nowe sektory działalności i nowi konkurenci, 
że być może nie należy analizować „koncentracji wieloetapowych” w aż tak długiej perspektywie. 
Wydaje się, iż okres jednego roku byłby w tym zakresie wystraczający i dostatecznie chroniący 
przed obchodzeniem przepisów ustawy, przyjmując oczywiście, iż wprowadzenie proponowanej 
regulacji jest uzasadnione. Zgodnie z proponowanymi przepisami, jeżeli w wymienionym okresie 
przejmowana jest kontrola lub nabywane mienie, to należy brać pod uwagę obrót realizowany 
przez wszystkich przedsiębiorców, nad którymi przejmowana jest kontrola lub wszystkie składniki 
nabywanego mienia.

Niestety, poza próbą uregulowania „koncentracji wieloetapowych” przy uwzględnieniu kryte-
rium liczenia obrotów, nie zostały zaproponowane inne zmiany, które wskazywałby, w jaki sposób 
należy stosować w praktyce tę nową regulację. Dlatego też wydaje się, iż proponowane zmiany nie 
przystają do przyjętego w obowiązującej obecnie ustawie modelu zgłaszania zamiaru koncentracji. 
W konsekwencji powstaje cały szereg zagadnień praktycznych, które pojawią się z momentem 
wprowadzenia nowej regulacji, na które nowe przepisy nie dają żadnej odpowiedzi. Po pierwsze, 
nie budzi wątpliwości sytuacja, w której przedsiębiorcy z góry zaplanują, iż koncentracja dokony-
wana będzie etapami (np. przez kolejne przejmowanie spółek w określonym przeciągu czasu). 
Jeżeli łączny obrót realizowany przez przedmiot transakcji, które mają zostać przeprowadzone 
w okresie 2 lat, przekracza progi wskazane w art. 13 lub art. 14 uokik, to koncentracja taka podlega 
obowiązkowi zgłoszenia. Jak się jednak wydaje, taka (modelowa) sytuacja będzie miała miejsce 
nader rzadko. Ponadto, można przyjąć, iż z uwagi na powstanie zamiaru koncentracji w stosunku 
do całości nabywanego etapami mienia lub kolejno przejmowanych spółek, już na gruncie obowią-
zujących obecnie przepisów, taka transakcja winna być zgłoszona Prezesowi UOKiK. Najczęściej 
jednak w praktyce może dochodzić do sytuacji, gdy po upływie określonego czasu od nabycia jednej 
spółki, przedsiębiorcy podejmą decyzję o przejęciu kolejnej. W takiej sytuacji pojawia się szereg 
problemów, na które proponowane przepisy nie dają żadnej odpowiedzi. W pierwszej kolejności, 
skoro obrót ma być liczony dla każdego z dwóch poprzednich lat obrotowych poprzedzających 
zgłoszenie (art. 13 oraz art. 14 uokik), to pojawia się pytanie, które lata obrotowe winny być brane 
pod uwagę? Wydaje się, iż jedynym racjonalnym rozwiązaniem jest branie pod uwagę każdego 
z dwóch lat obrotowych poprzedzających pierwsze przejęcie kontroli lub pierwsze nabycie mie-
nia w sankcjonowanym okresie. Nie wynika to jednak wprost z projektowanych art. 16 ust. 6 do 
ust. 8, a w konsekwencji może budzić istotne wątpliwości. Dlatego zasadnym jest wnioskowanie, 
aby taka regulacja w proponowanych przepisach się znalazła.

Jednak najważniejszym zagadnieniem jakie pojawia się na tle proponowanych przepisów 
jest kwestia stosunku tych regulacji do zasady kontroli ex ante przyjętej w obecnie obowiązują-
cej ustawie. W przypadku, gdy po okresie np. jednego roku od momentu przejęcia kontroli nad 
spółką, która nie realizowała obrotów skutkujących powstaniem obowiązku zgłoszenia zamiaru 
koncentracji, przedsiębiorcy podejmą decyzję o dokonaniu kolejnej transakcji, to pojawia się 
bardzo istotne pytanie, co podlega obowiązkowi zgłoszenia. Jeżeli przyjmiemy, iż zgłoszone 
powinny zostać obydwie transakcje, to dochodzi do kolizji z zasadą kontroli ex ante, ponieważ 
zgłoszeniu podlega transakcja, która została już wykonana. Co więcej, być może nastąpiły już jej 
nieodwracalne skutki, a w konsekwencji jej kontrola nie znajduje uzasadnienia w zapobieganiu 
istotnego ograniczenia konkurencji na rynku. Nawet bowiem, jeżeli Prezes UOKiK w następstwie 
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kontroli przeprowadzonej ex post uznałby, iż transakcja ta łącznie z kolejną powoduje ograni-
czenie konkurencji na wyznaczonym rynku właściwym, to i tak jej skutki już nastąpiły i są nie-
odwracalne. Trudno jest również oczekiwać od przedsiębiorcy, aby przez okres dwóch lat od 
dokonania takiej transakcji pozostawał w stanie niepewności, co do jej ewentualnych skutków 
i np. wstrzymywał się z określonymi działaniami w odniesieniu do nabytego mienia. Co więcej, 
pojawia się pytanie na jaki moment winien zostać ustalony rynek właściwy na potrzeby oceny 
skutków koncentracji. Nie sposób jest przyjąć, aby możliwe było ustalenie tego rynku „z mocą 
wsteczną”, a zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami rynek właściwy niezbędny dla doko-
nania oceny skutków koncentracji powinien zostać ustalony przed jej dokonaniem. Zatem i tutaj 
pojawia się istotny problem, co do którego na chwilę obecną trudno jest znaleźć rozwiązanie na 
tle proponowanej regulacji. W tym zakresie Rozporządzenie 139/2004 wskazuje na traktowanie 
szeregu dokonanych transakcji jako koncentracji zachodzącej w dniu zawarcia ostatniej trans-
akcji (art. 5 ust. 2). To rozwiązanie z wielu względów także dalekie od ideału, zawiera jednak 
pewną wskazówkę w odniesieniu do poruszonych powyżej kwestii. Brak tożsamego rozwiązania  
w przedłożonym projekcie.

Na tle przyjętego modelu kontroli dokonywanej ex ante, pojawia się cały szereg dalszych 
pytań. Po pierwsze, jeżeli kontroli podlega wyłącznie druga (lub kolejna) transakcja, to w jaki 
sposób można ustalić wpływ na rynek pierwszej transakcji? Z zaproponowanych przepisów 
wynika, iż należy analizować skutek, jaki wywołają wszystkie transakcje (etapy koncentracji) 
w wyznaczonym okresie dwuletnim. Zatem model kontroli „koncentracji wieloetapowych” przy 
założeniu zgłoszenia wyłącznie pro futuro nie realizuje celu wskazanego w uzasadnieniu zało-
żeń do projektu ustawy nowelizującej. Ponadto, jeżeli druga (lub kolejna) transakcja nie skut-
kuje w odniesieniu wyłącznie do niej przekroczeniem progu obrotów wymagających zgłoszenia 
( reguła de minimis), to zgodnie z modelem funkcjonującym na gruncie przepisów ustawy brak jest 
podstaw do dokonania zgłoszenia. Zgodnie z art. 95 ust. 1 pkt 1 uokik takie zgłoszenie podlega  
obligatoryjnie zwrotowi. 

Powyżej przedstawione zostały tylko najważniejsze wątpliwości, jakie rodzą się na tle pro-
ponowanego modelu kontroli „transakcji wieloetapowych”. Nie kwestionując celu wprowadzenia 
tej regulacji, wydaje się jednak, iż nie została ona dostatecznie przemyślana. W szczególności 
nie został przeanalizowany praktyczny mechanizm funkcjonowania proponowanych przepisów. 
Ponadto, co ważniejsze, nie zostały usunięte sprzeczności systemowe pomiędzy projektowanymi 
przepisami, a funkcjonującym na gruncie polskiej ustawy modelem koncentracji. W konsekwen-
cji cały model kontroli „koncentracji wieloetapowych” powinien zostać ponownie przeanalizowa-
ny i zrewidowany. Bez tego zabiegu wydaje się, iż proponowane przepisy zawierają zbyt wiele 
wad, aby mogły być sprawnie stosowane. Dlatego też należy wprowadzić zmiany przesądzają-
ce o tym, w jaki sposób tego typu koncentracje powinny być zgłaszane. Jeżeli skonstruowanie 
właściwego modelu kontroli „koncentracji wieloetapowych” nie jest możliwe, to należałoby cał-
kowicie zrezygnować z tej regulacji. W przeciwnym razie jedynym skutkiem jej wejścia w życie 
może być swoisty „paraliż” w odniesieniu do dokonywania małych transakcji z uwagi na obawę, 
czy konkretny stan faktyczny podlega obowiązkowi zgłoszenia czy też nie. Biorąc pod uwa-
gę rozmiar sankcji za naruszenie stosownych przepisów ustawy, taki scenariusz jest bardzo  
prawdopodobny.
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iV. Podsumowanie
Odnosząc się w krótkim podsumowaniu do zaproponowanych w projekcie zmian dotyczących 

kontroli koncentracji, w pierwszej kolejności wskazać należy, iż szereg postulatów podnoszonych 
w trakcie stosowania obowiązujących obecnie przepisów nie została uwzględniona w projekcie. 
Należą do nich zwłaszcza wątpliwości występujące na tle pojęcia zamiaru koncentracji, pojęcia 
mienia, czy też praktyki wydawania decyzji warunkowych w trybie art. 19 uokik. Po drugie przy-
znać trzeba, iż zaproponowane zmiany w większości nie budzą zastrzeżeń i częściowo realizują 
zgłaszane wcześniej postulaty. W szczególności „utajnienie” terminu realizacji warunku lub próba 
skrócenia postępowania przez wprowadzenie kontroli dwuetapowej to zmiany, które przy założe-
niu odpowiedniej praktyki stosowania tych przepisów należy przyjąć z uznaniem. Niestety kolejna 
proponowana zmiana, dotycząca zapobiegania obchodzeniu przepisów przez przeprowadzanie 
kontroli „koncentracji wieloetapowych”, już na takie uznanie nie zasługuje. Wydaje się, iż nie 
została ona poprzedzona odpowiednią analizą z zakresu praktyki stosowania proponowanych 
przepisów. Aby zapobiec możliwemu „paraliżowi” w odniesieniu do zgłaszania i przeprowadza-
nia tego rodzaju koncentracji, należy z pewnością zmienić kształt proponowanych przepisów lub 
w ogóle odstąpić od tej regulacji. 
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Streszczenie
Niniejszy artykuł stanowi próbę krytycznej oceny rozwiązań w zakresie legal professional  privilege, 
które zostały zaproponowane w toku procesu legislacyjnego oraz ostatecznie przyjęte przez 
twórców projektowanej nowelizacji ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. Oprócz wska-
zania na liczne interpretacyjnie praktyczne trudności wiążące się z przyjętymi przez twórców tej 
nowelizacji rozwiązaniami, niniejszy artykuł proponuje również treść przepisów regulujących za-
sadę LPP, które mogłyby znaleźć się w znowelizowanej ustawie. W ocenie autorów rozwiązania 
te powinny być co do zasady zbieżne z rozwiązaniami przyjętymi w unijnym prawie konkurencji.

Słowa kluczowe: Legal Professional Privilege; zasada LPP; kontrola; przeszukanie; prawo do 
obrony; postępowanie antymonopolowe.

i. Zagadnienia wprowadzające
Legal professional privilege (dalej „zasada LPP”) określane w języku polskim jako zasada 

ochrony poufności komunikacji pomiędzy wykwalifikowanym prawnikiem a klientem1 lub również jako 
ochrona tajemnicy porady prawnej2, zarówno na gruncie unijnego, jak i polskiego prawa konkuren-
cji, jest źródłem wielu kontrowersji3. Dotyczą one głównie jej zakresu, a w prawie polskim również 
podstawy prawnej obowiązywania. W ocenie autorów niniejszego artykułu, zasada LPP obowią-
zuje (i powinna być stosowana) w polskim systemie prawa ochrony konkurencji4. W postępowaniu 

* Dr nauk prawnych, adiunkt w Zakładzie Europejskiego Prawa Gospodarczego WZ UW; członek zwyczajny i koordynator w Centrum Studiów 
Antymonopolowych UW.
** Dr nauk prawnych, LL.M. (King’s College London); senior associate w dziale prawa konkurencji WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr.
1 Tak B. Turno [w:] A. Stawicki, E. Stawicki (red.), Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz, Warszawa 2011, s. 984–985, 1080 i n.
2 Tak M. Bernatt, Sprawiedliwość proceduralna w postępowaniu przed organem ochrony konkurencji, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania 
UW, Warszawa 2011, s. 229.
3 Na temat obecnego kształtu, zakresu i procedury związanej z zasadą LPP w unijnym prawie konkurencji zob. DG Competition Best Practices on the 
conduct of proceedings concerning Articles 101 and 102 TFEU, pkt 47, dostępne na http://ec.europa.eu/competition/consultations/2010_best_practices/
best_practice_articles.pdf i wskazane tam orzecznictwo.
4 Odmiennie Prawo konkurencji. Podstawowe pojęcia, UOKiK 2007, s. 15.
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przed Prezesem UOKiK ma ona swoje źródło w art. 6 Konwencji o Ochronie Praw Człowieka 
i Podstawowych Wolności5 (dalej „Konwencja”) i orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw 
Człowieka (dalej „ETPCz”)6 oraz w odpowiednim stosowaniu art. 225 k.p.k.7. Z kolei w sprawach, 
w których równolegle z prawem polskim stosowane są art. 101 lub art. 102 TFUE8 jej źródłem jest 
także orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości UE oraz art. 48 ust. 2 Karty Praw Podstawowych 
UE9. Obecne rozwiązania na gruncie prawa polskiego, szczególnie ze względu na konieczność 
odpowiedniego stosowania przepisów procedury karnej, są jednak przyczyną licznych proble-
mów interpretacyjnych i praktycznych. Istnieje więc pilna potrzeba kompleksowego, ustawowego 
uregulowania tego podstawowego uprawnienia przedsiębiorców10. Wspiera ono przecież prawo 
przedsiębiorców do obrony ich interesu prawnego, które to prawo w demokratycznym państwie 
prawnym ma znaczenie fundamentalne. Nie może zatem dziwić, że propozycję kompleksowego 
uregulowania w przepisach ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów11 
(dalej „uokik”) zasady LPP, zaproponowaną przez Prezes UOKiK w Projekcie założeń projektu 
o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów z 15.05.2012 r., przyjęto z uznaniem12.

Niestety po przeprowadzeniu publicznych konsultacji pierwotnej wersji założeń projektu 
o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów z 15.05.2012 r.13 i słusznej krytyce, 
przez wielu uczestników publicznych konsultacji14, niektórych podstawowych założeń projekto-
wanej zasady LPP, kolejne projekty założeń projektu o zmianie ustawy o ochronie konkurencji 
i konsumentów (z dnia: 16.07.2012 r., 30.08.2012 r., 24.09.2012 r., 19.10.2012 r.) oraz osta-
tecznie przyjęte w 20.11.2012 r. przez Radę Ministrów założenia do projektu o zmianie ustawy 
o ochronie konkurencji i konsumentów przyniosły duże rozczarowanie. Twórcy projektu założeń 
wskazali bowiem, że „Jeżeli chodzi o kwestie związane z Legal Professional Privilege uznano, 
iż wystarczającą w tym zakresie regulacją jest obecne odesłanie do art. 225 § 3 k.p.k., który od-
nośnie do przewidzianej w nim „tajemnicy obrończej” może być interpretowany również w świetle 
orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości UE, w szczególności wyroku Trybunału (Wielkiej Izby) 
z dnia 14.09.2010 w sprawie C-550/07 P, Akzo […], który dotyczył ochrony informacji objętych 
tzw. Legal Professional Privilege w toku przeszukania prowadzonego przez Komisję Europejską 

5 Dz.U. z 1993 r. Nr 61, poz. 284 ze zm.
6 Zob. np. wyroki ETPCz: z 28.11.1991 r. w sprawie S v Switzerland, nr 12629/87, pkt 48; z 25.03.1992 r. w sprawie Campbell, nr 13590/88, pkt 46; 
z 29.01.2002 r. w sprawie AB v The Netherlands, nr 37328/97, pkt 86.
7 Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego, Dz.U. Nr 89, poz. 555 ze zm.
8 Wersja skonsolidowana Dz.Urz. UE z 26.10.2012, nr C 326/47.
9 Dz. Urz. UE z 26.10.2012, nr C 326/391. Szerzej: B. Turno, Zagadnienie tajemnicy adwokackiej na gruncie prawa konkurencji, [w:] C. Banasiński, 
M. Kępiński, B. Popowska, T. Rabska (red.), Aktualne problemy polskiego i europejskiego prawa ochrony konkurencji, UOKiK, Warszawa 2006,  
s. 172–189; B. Turno, Ciąg dalszy sporu o zakres zasady legal professional privilege – glosa do wyroku SPI z 17.09.2007 r. w połączonych sprawach 
T-125/03 i T-253/03 Akzo Nobel Chemicals Ltd i Akcros Chemicals Ltd przeciwko Komisji WE, Europejski Przegląd Sądowy 2008, nr 6, s. 46-47; B. Turno, 
Prawnik prawnikowi nierówny?, „Rzeczpospolita”, nr 274 (8785) z 24.11.2010 r.; M. Bernatt, Sprawiedliwość proceduralna…, s. 229–235. Na temat zasady 
LPP w prawie unijnym zob. np. K. Kowalik-Bańczyk, Prawo do obrony w unijnych postępowaniach antymonopolowych. W kierunku unifikacji i standardów 
proceduralnych w Unii Europejskiej, Warszawa 2012, s. 389–395 oraz szeroko wskazana tam literatura i orzecznictwo.
10 B. Turno, Zagadnienie tajemnicy…, s. 188; M. Bernatt, Sprawiedliwość proceduralna…, s. 232-235; K. Róziewicz-Ładoń, Postępowanie przed 
Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w zakresie przeciwdziałania praktykom ograniczającym konkurencję, Warszawa 2011, s. 281-293.
11 Dz.U. Nr 50, poz. 331 ze zm.
12 B. Turno, Zasada legal professional privilege w u.o.k.k. – ocena propozycji UOKiK, http://www.antitrust.pl/2012/05/zasada-legal-professional-pri-
vilege-w-u-o-k-k-ocena-propozycji-uokik/. Również Rada Legislacyjna przy Prezesie RM określiła zamiar ustawowego uregulowania zasady LPP jako 
propozycję jednoznacznie słuszną, która usuwałaby wątpliwości prawne odnośnie do odpowiedniego stosowania przepisów art. 225 i 226 k.p.k. – opinia 
Rady Legislacyjnej z 16.08.2012 r. o projekcie założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów (sygn. RL-0303-12/12).
13 http://legislacja.rcl.gov.pl/docs//1/43452/43453/43454/dokument34627.pdf?lastUpdateDay=23.01.13&lastUpda
teHour=4%3A26&userLogged=false&date=%C5%9Broda%2C+23+stycze%C5%84+2013.
14 Konsultacje społeczne nad projektem założeń do ustawy o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów – Część I – kontrola koncentracji, 
kontrola i przeszukanie, http://legislacja.rcl.gov.pl/docs//1/43452/43453/43456/dokument46708.pdf?lastUpdateDay=23.01.13&lastUpdateHour=4%3A2 
6&userLogged=false&date=%C5%9Broda%2C+23+stycze%C5%84+2013.



www.ikar.wz.uw.edu.pl            internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 2013, nr 1(2)

Maciej Bernatt, Bartosz Turno            Zasada legal professional privilege w projekcie zmiany ustawy...19

w ramach postępowania antymonopolowego”. Jako powody rezygnacji z wprowadzenia odrębnych 
uregulowań w ustawie i zaproponowania (a w zasadzie pozostawienia) odesłania do przepisów 
k.p.k., tj. między innymi do art. 179, 180 oraz 225 k.p.k. wskazano liczne zgłaszane wątpliwości 
odnośnie do zaproponowanej, pierwotnej regulacji15. Tak więc przygotowany przez UOKiK projekt 
z 21.11.2012 r. ustawy o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz o zmianie 
niektórych innych ustaw16 nie reguluje kompleksowo w ustawie zasady LPP. Projekt z 21.11.2012 r. 
Uzasadnienia do projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz 
o zmianie niektórych innych ustaw powiela uzasadnienie tej decyzji wyrażone już w projektach 
założeń projektu o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów (zob. s. 9 projektu 
uzasadnienia)17. Ograniczono się więc jedynie do doprecyzowania w art. 105n ust. 3, które do-
kładnie przepisy k.p.k. znajdą odpowiednie zastosowanie do przeszukania (a w konsekwencji 
do zasady LPP) oraz do zmiany właściwości sądu w sprawach stosowania tych przepisów k.p.k. 
Dodano również nowy art. 105p uokik, który reguluje postępowanie odnośnie do dokumentów 
mogących korzystać z ochrony wynikającej z zasady LPP w przypadku skopiowania w czasie 
przeszukania np. zawartości całego serwera przedsiębiorcy.

Celem niniejszego artykułu jest podsumowane dotychczasowego przebiegu procesu legisla-
cyjnego odnośnie do zasady LPP oraz szczegółowa ocena i przedstawienie uwag do proponowa-
nych w jego toku oraz ostatecznie rozwiązań przyjętych w projekcie nowelizacji ustawy o ochronie 
konkurencji i konsumentów. Podniesione w niniejszym artykule argumenty i uwagi krytyczne mogą 
być wykorzystane w toku dalszych prac legislacyjnych nad tą ustawą. 

ii. Pierwotne propozycje odnośnie do zasady LPP i ich ocena
Pomimo istotnych niedoskonałości (które jednak mogły być bez trudu wyeliminowane w toku 

dalszych prac legislacyjnych) pierwotne propozycje uregulowania zasady LPP zawarte w założe-
niach projektu o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów z 15.05.2012 r. w wielu 
aspektach zasługiwały na aprobatę. I tak, zasada LPP miała mieć szerszy zakres niż unijna wersja 
zasady LPP. Przewidywano bowiem, że ochroną miałaby być objęta nie tylko komunikacja 
z adwokatem i zewnętrznym radcą prawnym (a więc wykwalifikowanymi prawnikami niezwią-
zanymi stosunkiem pracy z przedsiębiorcą), lecz także z wewnętrznym radcą prawnym, który 
jest związany z przedsiębiorcą stosunkiem pracy. Twórcy ustawy słusznie zdawali się nie po-
dzielać (nieuzasadnionych jak się wydaje) wątpliwości TSUE, Komisji Europejskiej oraz rzecznik 
generalnej Kokott dotyczących braku wymaganej niezależności po stronie tzw. in-house lawyers. 
Prawidłowo więc UOKiK zakładał, że ustawa z 6.07.1982 r. o radcach prawnych18 i Kodeks Etyki 
Radcy Prawnego19 stanowią wystarczającą barierę przed naruszaniem (przez pracodawców) 
gwarancji niezależności wewnętrznych radców prawnych20. Na tym tle pojawiają się jednak istotne 
15 Projekt założeń projektu o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów z dnia 24 września 2012 r., s. 33. Trudno jednak uznać takie wy-
tłumaczenie za przekonujące. Należało bowiem nie tyle w ogóle rezygnować z kompleksowego uregulowania w ustawie zasady LPP, co po prostu po-
prawić zaproponowane rozwiązania. Ku temu zmierzały przecież w zasadzie wszystkie propozycje zgłaszane przez uczestników publicznych konsultacji.
16 http://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/85314/85318/85319/dokument59324.pdf?lastUpdateDay=23.01.13&lastUpdateHour=4%3A26&userLogged=false 
&date=%C5%9Broda%2C+23+stycze%C5%84+2013.
17 http://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/85314/85318/85319/dokument59335.pdf?lastUpdateDay=23.01.13&lastUpdateHour=4%3A26&userLogged=false 
&date=%C5%9Broda%2C+23+stycze%C5%84+2013.
18 Dz.U. z 2010 r. Nr 10, poz. 65 ze zm.
19 Dostępny na http://www.kirp.pl/Akty-Prawne/Kodeks-Etyki-Radcy-Prawnego.
20 Trudno sobie zresztą wyobrazić, aby samorząd zawodowy radców prawnych zaakceptował ewentualne ustawowe zróżnicowanie odnośnie do zasady 
LPP w zależności od tego czy opinia prawna pochodzi od radcy prawnego zatrudnionego w ramach stosunku pracy w przedsiębiorstwie czy też od radcy 
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pytania. Czy w takiej sytuacji szersza krajowa wersja (obejmująca także in-house lawyers) byłaby 
stosowana tylko w postępowaniach przed Prezesem UOKiK w sprawach naruszenia przepisów 
krajowych, natomiast „węższa”, unijna wersja zasady LPP (nie obejmująca ochrony komunikacji 
z wewnętrznymi radcami prawnymi) byłaby stosowana przez Prezesa UOKiK w sprawach postępo-
wań prowadzonych równolegle w oparciu o prawo polskie i prawo unijne? Względnie czy szersza 
krajowa wersja zasady LPP byłaby jednak stosowana również wtedy, gdy Prezes UOKiK równo-
legle z prawem krajowym stosowałby prawo unijne (tak jak ma to miejsce w Wielkiej Brytanii)21?

Prawidłowo również UOKiK proponował, aby to przedsiębiorca (a nie np. tylko adwokat czy 
radca prawny) mógł podnieść zarzut objęcia określonej komunikacji ochroną wynikającą z zasa-
dy LPP. Zasada LPP jest przecież uprawnieniem (a nie obowiązkiem) klienta (przedsiębiorstwa), 
który może samodzielnie (bez pośrednictwa prawnika) żądać ochrony wynikającej z zasady LPP. 
Przedsiębiorca może również zrzec się tej ochrony. Natomiast każdy prawnik obecny podczas 
kontroli, w tym przeszukania (nie tylko autor opinii lub porady) ma zawsze obowiązek żądać (chy-
ba że klient tego sobie nie życzy) dla swojego klienta ochrony wynikającej z zasady LPP. Brak 
żądania przez prawnika na rzecz swojego klienta ochrony wynikającej z zasady LPP, w sytuacji 
gdy były ku temu zasadne przesłanki, powinien stanowić podstawę odpowiedzialności dyscypli-
narnej radcy prawnego lub adwokata22.

Słuszna była także propozycja, aby „procedura” w zakresie postępowania w sytuacji podnie-
sienia przez przedsiębiorcę lub jego prawnika zarzutu związanego z zasadą LPP była wzorowana 
na zasadach unijnych. Pracownicy UOKiK w sytuacjach wątpliwych powinni mieć bowiem prawo 
do pobieżnego wglądu (ang. cursory look) do pisma, tj. na nagłówki dokumentu, jego adresatów 
czy tematu opinii (bez zapoznawania się oczywiście z fragmentami pisma, a tym bardziej jego 
całością). Sugestię odnośnie do zasadności gwarantowania dokumentowi ochrony wynikającej 
z zasady LPP może stanowić także sposób w jaki dokument jest przechowywany u przedsiębiorcy 
i gdzie być znaleziony w toku kontroli. Pobieżny wgląd ma niewątpliwie na celu upewnienie się, 
że przedsiębiorca nie nadużywa przysługujących mu praw. Zadaniem prawników jest natomiast 
wypracowanie takiego sposobu przygotowywania opinii prawnych (w tym układu dokumentu), aby 
ten pobieżny wgląd nie prowadził do naruszenia przez kontrolujących zasady LPP.

Tak samo tzw. procedura kopertowa, czyli reguły postępowania z dokumentami, gdy pracow-
nicy UOKiK nie podzielają opinii przedsiębiorcy co do objęcia konkretnych dokumentów ochroną 
wynikającą z zasady LPP, nie odbiegała od dobrych wzorców unijnych. Jako prawidłowe moż-
na było również określić propozycje UOKiK dotyczące postępowania ze skopiowanymi w toku 

prawnego niezwiązanego takim stosunkiem. Byłoby to bowiem usankcjonowanie podziału na „niezależnych” radców prawnych zewnętrznych i radców 
prawnych wewnętrznych, którym brak tej niezależności. Już obecnie negatywnym skutkiem uznania braku wymaganej niezależności tzw. in-house 
lawyers jest zarządzenie Sądu z 23.05.2011 r., w sprawie T-226/10 Prezes UKE v. Komisja, dostępny na http://curia.europa.eu/, utrzymane następnie 
wyrokiem TS z 6.09.2012 r., w połączonych sprawach C-422/11 P oraz C-423/11 P, Prezes UKE oraz Rzeczpospolita Polska v. Komisja, dostępny na 
http://curia.europa.eu/, w którym Sąd odrzucił skargę jako niedopuszczalną z powodu tego, że Prezes UKE był przed Sądem reprezentowany przez 
dwóch radców prawnych zatrudnionych w UKE (na podstawie umowy o pracę), przez co w opinii Sądu, radcowie ci nie byli niezależni. Szerzej zob. 
E. Morgan de Rivery, A. Noël-Baron, L’arrêt PUKE: un manière inquiétante de concevoir et de dire le droit de l’Union?, „La Semaine Juridique – Édition 
Générale”, nr 48 z 26.11.2012 r., s. 2156–2160.
21 Szerzej na ten temat zob. B. Turno, [w:] A. Stawicki, E. Stawicki (red.), Ustawa…, s. 985–987, 1083–1085; B. Turno, A. Zawłocka-Turno, Legal profes-
sional privilege and the privilege against self-incrimination in EU Competition Law after the Lisbon Treaty – Is it time for a substantial change?, „Yearbook 
of Antitrust and Regulatory Studies” 2012, 5(6), s. 210; M. Bernatt, Convergence of Procedural Standards in the European Competition Proceedings, 
„Competition Law Review” 2013 (artykuł przyjęty do druku), pkt 6.2. i 7.2.; K. Kowalik-Bańczyk, Prawo do obrony w unijnych…, s. 530–546; K. Róziewicz-
Ładoń, Postępowanie przed Prezesem Urzędu…, s. 287–289.
22 Tak J. Temple Lang, Instytucja tajemnicy adwokackiej – poufność pewnych dokumentów w kontekście postępowań antymonopolowych, wykład 
wygłoszony 19.11.2008 r. w Warszawie podczas konferencji zorganizowanej przez Europäische Rechtacademie (ERA) na temat „Najnowsze trendy 
rozwoju europejskiego i polskiego prawa ochrony konkurencji”.
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kontroli dokumentami elektronicznymi, w ramach których mogłyby się znaleźć dokumenty objęte 
zasadą LPP23.

W końcu, UOKiK w swoich założeniach zmian ustawy należycie rozróżniał sytuacje, w których 
mamy do czynienia z zasadą LPP (uprawnienie klienta do zachowania w poufności treści komu-
nikacji z wykwalifikowanym prawnikiem) a tajemnicą zawodową adwokata lub radcy prawnego 
(obowiązkiem adwokata lub radcy prawnego do zachowania w tajemnicy wszystkiego, o czym 
dowiedział się w związku z udzielaniem pomocy prawnej)24.

Niezależnie od generalnie pozytywnej oceny pierwotnej propozycji przedstawionej przez 
UOKiK, kilka zasadniczych kwestii wymagało poddania ich krytycznej ocenie i rewizji. Niepokój 
budził zwłaszcza fakt, że zasada LPP miała objąć jedynie taką komunikację (związaną z realiza-
cją prawa przedsiębiorcy do obrony), która pochodzi od adwokata lub radcy prawnego, który 
został przez przedsiębiorcę ustanowiony pełnomocnikiem w danym postępowaniu wyjaś-
niającym lub postępowaniu antymonopolowym przed Prezesem UOKiK25. Na tym tle zarysowały 
się następujące dwa problemy. Po pierwsze, projekt założeń był niejasny i zdawał się sugerować, 
że ochroną wynikającą z zasady LPP objęta będzie tylko komunikacja powstała już po wszczęciu 
przez Prezesa UOKiK postępowania wyjaśniającego lub antymonopolowego. Wynika to z zapro-
ponowanego warunku, że komunikacja ma mieć miejsce z prawnikiem, który został ustanowiony 
pełnomocnikiem w postępowaniu. Trudno przecież ustanawiać „pełnomocnika w danym postę-
powaniu”, jeśli przedsiębiorca nie wie, że takie postępowanie zostało wszczęte przed Prezesem 
UOKiK. Ewentualnie projekt założeń można było interpretować w ten sposób, że opinia prawna 
powstaje co prawda przed wszczęciem jakiegokolwiek postępowania przed Prezesem UOKiK, ale 
jej autor (adwokat lub radca prawny) zostaje już po wszczęciu tego postępowania ustanowiony 
pełnomocnikiem przedsiębiorcy. Tylko taka komunikacja – zgodnie z propozycją – miała podlegać 
ochronie. Tymczasem, przepis nowelizowanej ustawy powinien jasno wskazywać, że ochroną 
wynikającą z zasady LPP jest objęta komunikacja powstała po wszczęciu postępowania 
przed Prezesem UOKiK lub też przed jego wszczęciem, pod warunkiem jednak, że związa-
na jest z przedmiotem prowadzonego przez Prezesa UOKiK postępowania (a więc odnosi 
się do tego samego zachowania, działania przedsiębiorcy objętego podejrzeniami lub już zarzu-
tem). Należy bowiem pamiętać, że większość korespondencji, która powinna korzystać z ochrony 
w oparciu o zasadę LPP, powstaje właśnie przed wszczęciem jakiegokolwiek postępowania (kiedy 
przedsiębiorcy potrzebują prawnej oceny ich zachowania, np. na potrzeby ewentualnego wniosku 

23 UOKiK proponował bowiem przyznanie przedsiębiorcy prawa do złożenia w terminie 14 dni (od zakończenia przeszukania – w toku publicznych 
konsultacji proponowano przedłużenie tego terminu do 21 dni) pisemnego zastrzeżenia, że określone, skopiowane dokumenty zawierają informacje 
prawnie chronione, w tym przez zasadę LPP.
24 Niemniej jednak sytuacje, w których adwokat lub radca prawny byłby zmuszony powoływać się na tajemnicę zawodową byłyby w praktyce bardzo 
rzadkie i w toku postępowania przed Prezesem UOKiK miałyby miejsce tylko wtedy, gdyby Prezes UOKiK zdecydował się na kontrolę lub przeszukanie 
w kancelarii adwokackiej lub radcy prawnego albo gdyby wezwał adwokata lub radcę prawnego w trybie art. 50 ustawy do przedstawienia określonych 
informacji lub dokumentów. Jeśli bowiem kontrola lub przeszukanie byłaby przeprowadzana u przedsiębiorcy to przy zbiegu zasady LPP i tajemnicy 
zawodowej, tj. wtedy, gdyby np. opinia prawna przytaczała informacje na temat stanu faktycznego, o którym adwokat lub radca dowiedział się w związku 
z udzielaniem pomocy prawnej (co z reguły w opiniach prawnych czy memorandach ma przecież miejsce) w pierwszym rzędzie zastosowanie powinna 
znaleźć zasada LPP (to przecież u przedsiębiorcy prowadzona jest kontrola lub przeszukanie) i raczej nie powinno być potrzeby żądania zastosowania 
zakazu dowodowego związanego z tajemnicą zawodową radcy prawnego lub adwokata. 
25 Projekt założeń stanowił „Mając na względzie ww. orzeczenie Trybunału, jak również dążąc do zagwarantowania przedsiębiorcy ochrony jego pra-
wa do uzyskania pomocy prawnej i zachowania jej treści w tajemnicy, proponuje się wprowadzenie do ustawy regulacji, zgodnie z którą w sytuacji, gdy 
przeszukiwany lub osoba przez niego upoważniona oświadczy, że znalezione w toku przeszukania konkretne dokumenty zawierają informacje związane 
z realizacją jego prawa do uzyskania ochrony prawnej (w związku z postępowaniem przed Prezesem Urzędu w danej sprawie, udzielanej przez 
adwokata lub radcę prawnego, który został przez przeszukiwanego ustanowiony pełnomocnikiem w danym postępowaniu wyjaśniającym 
lub postępowaniu antymonopolowym [pogrubienie autorów]), przeszukujący będzie zobowiązany pozostawić te dokumenty przeszukiwanemu i nie 
włączy ich do materiału dowodowego w sprawie.”
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leniency26). Po drugie, z projektu założeń wynikało, że dla objęcia komunikacji ochroną związa-
ną z zasadą LPP musi być zachowana tożsamość autora np. opinii prawnej i pełnomocnika 
w postępowaniu przed Prezesem UOKiK. Trudno było uznać taki wymóg za racjonalny i uza-
sadniony. Nie ma bowiem absolutnie żadnych argumentów, aby ograniczać stosowanie zasady 
LPP tylko do takiej komunikacji, której autor jest adwokatem lub radcą prawnym i jednocześnie 
pełnomocnikiem w postępowaniu przed Prezesem UOKiK. Takie ograniczenie czyniłoby zasadę 
LPP dysfunkcjonalną i iluzoryczną. Wiązałoby ono przedsiębiorcę odnośnie do wyboru pełno-
mocnika w postępowaniu przed Prezesem UOKiK (ich krąg byłby ograniczony tylko do autorów 
np. opinii prawnych czy kręgu osób biorących udział w wymianie e-maili podlegających ochronie 
w oparciu o zasadę LPP). Wystarczyłaby zatem np. śmierć pełnomocnika, cofnięcie mu (już po 
sporządzeniu opinii) pełnomocnictwa do reprezentowania przedsiębiorcy w postępowaniu przed 
Prezesem UOKiK albo zaprzestanie wykonywania zawodu przez autora opinii, aby taka opinia nie 
podlegała już ochronie w oparciu o zasadę LPP. Podstawowym prawem każdego przedsiębiorcy 
jest przecież prawo do uzyskania pomocy prawnej przez wybranego przez siebie prawnika (art. 6 
ust. 3 c Konwencji) i prawo to nie może być ograniczane (wybór pełnomocnika w postępowaniu 
wyjaśniającym lub antymonopolowym nie może być determinowany) przez fakt, że określony 
prawnik wcześniej przygotował opinię prawną. 

iii. Ocena projektu przepisów nowelizujących ustawę  
o ochronie konkurencji i konsumentów

Zaprezentowany przez UOKiK Projekt zmiany ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów 
nie przewiduje wprowadzenia do niej odrębnych i kompleksowych uregulowań w przedmiocie za-
sady LPP27. Jest on w zasadzie powtórzeniem (z wyjątkiem wskazania wprost na kompetencję 
SOKiK i odesłania do konkretnych przepisów k.p.k., które znajdą analogiczne zastosowanie do 
przeszukania) już funkcjonujących (por. obecny art. 105c ust. 4 uokik) i niedoskonałych reguł28. 
Novum stanowi jedynie ustanowienie wprost w art. 105p ust. 1 uokik upoważnienia do żądania 
objęcia określonych pism lub dokumentów w formie elektronicznej ochroną wynikającą z zasady 
LPP w przypadku ich skopiowania (co ważne „przez przeszukujących”) np. z serwera przed-
siębiorcy. Z kolei przepis art. 105p ust. 2 uokik wskazuje, że na potrzeby procedury określonej 
w art. 225 i 226 k.p.k., przeszukujący sporządzi papierowe kopie pism lub dokumentów, co do 
których złożono takie żądanie, w celu ich przekazania w opieczętowanym opakowaniu SOKiK.

Jednak także to nowe rozwiązanie przewidziane w art. 105p ust. 1 uokik wymaga dwóch uwag 
krytycznych. Przede wszystkim, przepis ten stanowi tylko uzupełnienie reguł odnośnie do zasady 
LPP w zakresie postępowania jedynie z dokumentami elektronicznymi skopiowanymi w toku prze-
szukania. Z uwagi jednak na (co do zasady) olbrzymią ilość kopiowanych w toku przeszukania 

26 Na ten temat zob. B. Turno, Leniency. Program łagodzenia kar pieniężnych w polskim prawie ochrony konkurencji, Wolters Kluwer, Warszawa 2013.
27 Art. 105n ust. 3 „ Do przeszukania stosuje się odpowiednio przepisy art. 224 § 1 i art. 225–227 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania 
karnego. Sądem właściwym na potrzeby stosowania tych przepisów jest sąd ochrony konkurencji i konsumentów.” Art. 105p ust. 1 „W przypadku pism 
lub dokumentów skopiowanych przez przeszukujących z informatycznych nośników danych, urządzeń i systemów informatycznych, przeszukiwanemu, 
osobie przez niego upoważnionej oraz innej osobie zobowiązanej do zachowania tajemnicy prawnie chronionej na podstawie odrębnych przepisów, 
przysługuje uprawnienie do złożenia pisemnego zastrzeżenia w terminie 21 dni od dnia zakończenia przeszukania, że określone skopiowane w toku 
przeszukania pisma lub dokumenty zawierają informacje, o których mowa odpowiednio w art. 225 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępo-
wania karnego.” Art. 105p ust 2. „Na potrzeby procedury określonej w art. 225 i 226 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego 
przeszukujący sporządza papierowe kopie pism lub dokumentów, co do których złożono zastrzeżenie, w celu ich przekazania w opieczętowanym opa-
kowaniu sądowi ochrony konkurencji i konsumentów.”
28 Szerzej na temat tych obecnych niedoskonałości B. Turno, Zagadnienie tajemnicy…, s. 172–189; M. Bernatt, Sprawiedliwość proceduralna…, s. 232–235.
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dokumentów tradycyjnych (drukowanym) należałoby również postulować, aby przedsiębiorca także 
odnośnie do takich dokumentów nieelektronicznych mógł w określonym czasie np. również w ciągu 
21 dni od dnia zakończenia czynności przeszukania (bez ryzyka, że Prezes UOKiK rozpocznie 
już postępowanie dowodowe) uzupełnić swoje stanowisko odnośnie do skopiowanych dokumen-
tów papierowych zasługujących na ochronę wynikającą z zasady LPP. Czasami bowiem dopiero 
po zakończeniu czynności przeszukania przedsiębiorcy mogą – we współpracy z ich doradcami 
prawnymi – ocenić jakie jeszcze skopiowane dokumenty w formie papierowej (oprócz tych już 
wskazanych w toku przeszukania) powinny korzystać z ochrony gwarantowanej przez zasadę 
LPP29. Po drugie, przepis art. 105p ust. 1 uokik nie przewiduje, że w okresie do końca terminu 
do złożenia przez przedsiębiorcę pisemnego zastrzeżenia, że pracownicy UOKiK nie zapoznają 
się ze skopiowanymi pismami lub dokumentami zawierającymi informacje, o których mowa w art. 
225 k.p.k. Może to skutkować tym, że zanim przedsiębiorca złoży pisemne zastrzeżenie, o którym 
mowa w tym przepisie, zasada LPP będzie złamana poprzez zapoznanie się przez pracowników 
UOKiK z tymi dokumentami.

Co jednak w omawianej sprawie najważniejsze, zgodnie z przepisem art. 105n ust. 3 Projektu 
do przeszukania prowadzanego przez pracowników UOKiK odpowiednie zastosowanie mają mieć 
(nadal – tak jak obecnie) przepisy art. 224 § 1 i art. 225 -227 k.p.k. W naszej ocenie praktyczne 
zastosowanie takiego odesłania budzić będzie następujące poważne problemy natury in-
terpretacyjnej i praktycznej:
1) Przede wszystkim przepis art. 225 k.p.k. reguluje kwestie związane z udostępnianiem do-

kumentów zawierających informacje niejawne lub wiadomości objęte tajemnicą państwową, 
służbową, zawodową lub inną chronioną ustawą albo mające charakter osobisty (art. 225 
§ 1) albo tajemnicą obrończą (art. 225 § 3). Co prawda funkcją tych przepisów jest ochrona 
interesów osób, które osobom wykonującym zawód adwokata/radcy prawnego lub funkcję 
obrońcy powierzyły swoje tajemnice30. Zatem, w kontekście stosowania tych przepisów 
k.p.k. beneficjentami tajemnicy zawodowej/obrończej nie jest adwokat czy radca prawny, 
ale osoba, która przekazała tym osobom dyskrecjonalne informacje31 (a ostatecznie również 
społeczeństwo i wymiar sprawiedliwości). Niemniej jednak, żadna z tych kategorii nie oddaje 
w pełni istoty oraz szerokich uprawnień przedsiębiorców wynikających z zasady LPP. Są to 
inne instytucje32. Nie bez powodu w państwach common law funkcjonują równolegle zasada 
LPP oraz reguły odnoszące się do professional secrecy. Ponadto, powstaje zasadne pytanie 
o możliwość praktycznego stosowania reguł odnoszących się do tajemnicy obrończej (właś-
ciwej przecież dla postępowania karnego) w toku jednak administracyjnego postępowania 
przed Prezesem UOKiK. Zasada LPP jest prawem klienta (przedsiębiorcy, a nie adwokata czy 
radcy prawnego) do odmowy ujawnienia zarówno w toku kontroli (czego ww. przepisy k.p.k. 
nie przewidują), jak i przeszukania organowi antymonopolowemu dokumentów (i zawartych 

29 Oczywiście przedsiębiorca po zakończeniu kontroli lub przeszukania zawsze może uzupełnić swoje stanowisko wyrażone w toku kontroli czy prze-
szukania odnośnie LPP. Nie ma on jednak obecnie gwarancji, że takie uzupełnione czy dodatkowe zastrzeżenie zostanie wzięte przez Prezesa UOKiK 
pod uwagę.
30 J. Skorupka, Komentarz do art. 225 k.p.k., Legalis, pkt 1.1.
31 Ibidem i powołana tam literatura.
32 W tym kontekście warto zauważyć, że rzecznik generalna J. Kokott w swojej opinii z 29.04.2010 r. w sprawie C–550/07 P Akzo Nobel Chemicals Ltd 
oraz Akcros Chemicals Ltd v. Komisja, w przypisie nr 88 do pkt. 103 tej opinii, stwierdziła, że „(…) w odniesieniu do Polski, należy wskazać, że polskie 
prawo przewiduje istnienie odrębnej korporacji prawniczej, tj. radców prawnych, której członkowie są związani podobnymi co adwokaci zasadami etyki 
zawodowej; jeśli radcowie prawni wykonują zawód w ramach stosunku pracy to są oni chronieni przez zasadę chroniącą poufność komunikacji podobną 
do zasady LPP (professional privilege similar to legal professional privilege)” (podkr. autorów).



www.ikar.wz.uw.edu.pl            internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 2013, nr 1(2)

Maciej Bernatt, Bartosz Turno            Zasada legal professional privilege w projekcie zmiany ustawy...24

w nich informacji) pochodzących od adwokata/radcy prawnego jak i pism, dokumentów, no-
tatek przeznaczonych dla adwokata/radcy prawnego w celu przygotowania np. opinii prawnej 
i mających związek z przedmiotem kontroli/przeszukania (także tych, które fizycznie nie zostały 
im jednak ostatecznie przekazane). Zasada LPP przewiduje przy tym, że ochrona poufności 
komunikacji między przedsiębiorcą a współpracującym z nim adwokatem/radcą prawnym jest 
wyłącznym uprawnieniem (nie obowiązkiem) samego przedsiębiorcy, niezależnym od kro-
ków podejmowanych przez współpracującego z nim prawnika (który ma zawsze obowiązek 
zachowania tajemnicy zawodowej czy obrończej)33. Nadal więc będziemy mieli do czynienia 
nie tyle z zasadą LPP, ile z jej krajową namiastką, czy też swoistym jej „odpowiednikiem”.

2) Fundamentalnym problemem planowanej regulacji jest również to, że art. 105n ust. 3 uokik 
przewiduje odesłanie do stosowania art. 225 k.p.k. tylko w przypadku przeszukania. 
Oznacza to, że w toku kontroli (która jest przecież przez Prezesa UOKiK przeprowadzana 
znacznie częściej niż przeszukanie34) dokumenty zawierające komunikację pomiędzy praw-
nikiem a klientem nie będą mogły podlegać ochronie, w oparciu o art. 225 k.p.k. Tymczasem 
kontrolujący mogą przecież zażądać w toku kontroli udostępnienia przez przedsiębiorcę do-
kumentów, plików lub segregatorów, które zawierają w sobie memoranda lub opinie prawne 
sporządzone przez prawnika w celu realizacji prawa przedsiębiorcy do obrony związane 
z przedmiotem postępowaniem. Zatem planowana regulacja błędnie wyklucza odpowiednie 
stosowanie art. 225 k.p.k. w odniesieniu do kontroli, zwłaszcza, że Projekt ustawy przewi-
duje rozdzielnie przeszukania od kontroli (przeszukanie będzie odrębnym uprawnieniem 
dochodzeniowym Prezesa UOKiK, które będzie przeprowadzane niezależnie od kontroli, 
a nie jak dotychczas zawsze w jej toku). Taka regulacja będzie zasadniczo różna od reguł 
przyjętych w postępowaniu przed Komisją, gdzie zasada LPP obowiązuje w toku inspekcji. 
Inspekcja ta jest tymczasem raczej kontrolą (nie jest przeszukaniem), albowiem Komisja nie 
ma uprawnień do stosowania środków przymusu35. Konsekwencją tego przyjętego przez 
twórców nowelizacji rozwiązania będzie również to, że w przypadku skopiowania w toku 
kontroli (co – we współdziałaniu z kontrolowanym – może przecież mieć miejsce) pism lub 
dokumentów (w formie elektronicznej) zawierających komunikację pomiędzy adwokatem/
radcą prawnym a przedsiębiorcą uprawnienie wynikające z przepisu art. 105 p ust. 1 nie 
będzie przysługiwało przedsiębiorcy.

3) Szereg problemów i wątpliwości będzie wiązać się z odpowiednim stosowaniem (w kon-
tekście proponowanego art. 105n ust. 3) przepisu art. 225 k.p.k. w toku przeszukania. 
Projektodawcy uważają, że owo odpowiednie stosowanie miałoby być zgodne z wyrokiem 
TS w sprawie C-550/07 Akzo i Akcros v. Komisja. Tymczasem:

 a)  w sytuacji, w której przedstawiciel przedsiębiorcy lub adwokat/radca prawny oświad-
czyłby w toku przeszukania, że znalezione dokumenty zawierają informacje stanowiące 
tajemnicę zawodową (adwokacką lub radcowską) to przeprowadzający przeszukanie 
powinni niezwłocznie przekazać takie dokumenty bez ich odczytywania SOKiK w opie-
czętowanym opakowaniu; powstaje zatem zasadna wątpliwość czy przepis art. 225  

33 B. Turno, Prawnik prawnikowi…
34 Przykładowo w 2010 r. Prezes UOKiK przeprowadził 28 kontroli i tylko 5 przeszukań (wszystkie przeszukania w postępowaniu wyjaśniającym). Dane 
te zostały uzyskane przez autorów w trybie dostępu do informacji publicznej.
35 Szerzej B. Turno, [w:] A. Stawicki, E. Stawicki (red.), Ustawa…, s. 991–993 i wskazane tam orzecznictwo i poglądy doktryny.
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§ 1 k.p.k. – przy jego odpowiednim stosowaniu – pozwala dokonującemu przeszukanie 
na pobieżny wgląd do tych dokumentów (ang. cursory look), co z kolei przewiduje wy-
rok TS w sprawie C-550/07 Akzo i Akcros v. Komisja; jednak z drugiej strony uwagi ze 
względu na treść art. 225 § 3 k.p.k., który wyraźnie zakazuje zapoznawania się z treścią 
dokumentu oraz jego wyglądem (art. 225 § 1 k.p.k. stanowi tylko o jego niezwłocznym 
przekazaniu bez odczytania) można jednak argumentować, że pobieżny wgląd w trybie 
art. 225 § 1 k.p.k. (w związku z art. 105n ust. 3 projektowanej ustawy) nie byłby jednak 
wykluczony;

 b)  nie jest jasne – inaczej niż na gruncie unijnych reguł dotyczących zasady LPP określo-
nych w wyroku TS w sprawie C-550/07 Akzo i Akcros v. Komisja – jakie przesłanki miałby 
brać pod uwagę SOKiK przy podejmowaniu decyzji odnośnie do uchylenia ochrony takich 
dokumentów, tj. odnośnie do wykorzystania dokumentów zawierających informacje sta-
nowiące tajemnicę zawodową, jako dowodów w postępowaniu przed Prezesem UOKiK?; 
jeżeli poprzez odesłanie zawarte w art. 105n ust. 3 ustawy zastosowanie miałby znaleźć 
art. 226 k.p.k., to w konsekwencji stosować odpowiednio należałoby przepis art. 180 § 2 
k.p.k., w zakresie w jakim wskazuje on przesłanki dla uchylenia tajemnicy zawodowej; 
zatem, SOKiK byłby uprawniony do uchylenia tajemnicy adwokackiej lub radcowskiej, na 
którą powołał się przeszukiwany, nie wtedy, gdy spełnione byłyby przesłanki określone 
w wyroku TS w sprawie C-550/07 Akzo i Akcros v. Komisja, lecz wtedy, gdy byłoby to nie-
zbędne dla dobra wymiaru sprawiedliwości, a dana okoliczność nie mogłaby być ustalona 
na podstawie innego dowodu36; wydaje się więc, że przypadki uchylania ochrony takich 
dokumentów przez SOKiK mogłyby być dosyć rzadkie; z reguły okoliczności faktyczne 
(nie o ocenę prawną może tu przecież chodzić) , o których mowa w opiniach prawnych 
mogą być przecież z powodzeniem ustalone w oparciu o inne dowody (np. inne materiały 
zebrane w toku przeszukania czy dostarczone organowi w ramach programu leniency);

 c)  na gruncie przepisu art. 225 § 3 k.p.k, a więc w wypadku złożenia oświadczenia przez 
samego obrońcę lub osobę, u której dokonuje się przeszukania, że określone dokumenty 
zawierają informacje związane z wykonywaniem funkcji obrońcy37 dokumenty nie mogłyby 
być w ogóle przekazywane do SOKiK; nie pozwala na to wyraźna regulacja tego prze-
pisu, który nakazuje pozostawić takie dokumenty osobie składającej oświadczenie bez 
zapoznawania się z ich treścią lub wyglądem; dopuszczenie w takiej sytuacji przekazania 
tych dokumentów SOKiK (w tym wcześniejszy pobieżny wgląd do nich) nie byłoby odpo-
wiednim stosowaniem przepisów k.p.k., ale stosowaniem ich contra legem. Zastosowanie 
więc w omawianym przypadku procedury kopertowej – takiej jak określona w wyroku TS 
w sprawie C-550/07 Akzo i Akcros v. Komisja – będzie możliwe tylko w wypadku, gdy 
to przedsiębiorca (a nie jego obrońca) powoła się na tajemnicę obrończą; tylko w takiej 
bowiem sytuacji przepis art. 225 § 3 in fine k.p.k. przewiduje przekazanie dokumentów 
sądowi (zgodnie z rygorami określonymi w przepisie art. 225 § 1 k.p.k.);

36 Na marginesie warto dodać, że Projekt ustawy przyznając, w art. 105n ust. 3 SOKiK (a więc sądowi cywilnemu) uprawnienie do stosowania prze-
pisów art. 178-181 k.p.k. stanowi wyłom od obecnie obowiązującej zasady, że jedynie sąd karny lub prokurator (z uwagi na istotne wartości chronione 
i realizowane w postępowaniu karnym, których brak w postępowaniu cywilnym) może uchylić tajemnicę zawodową adwokata lub radcy prawnego.
37 Już na tym etapie może powstać pytanie czy art. 225 § 3 k.p.k. znajduje w ogóle zastosowanie w toku postępowania administracyjnego przed Prezesem 
UOKiK – wątpliwości takie wyraża B. Turno, Zagadnienie tajemnicy…, s. 185 oraz K. Róziewicz-Ładoń, Postępowanie przed Prezesem…, s. 287–288.
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 d)  art. 225 k.p.k. nie ogranicza możliwości stosowania tego przepisu do pism lub innych 
dokumentów zawierających wiadomości objęte tajemnicą zawodową jedynie tzw. praw-
ników zewnętrznych; oznacza to, że z ochrony przewidzianej w tym przepisie korzystają 
również pisma i inne dokumenty zawierające wiadomości objęte tajemnicą zawodową 
tzw. wewnętrznych radców prawnych, związanych z przedsiębiorcą stosunkiem pracy; 
należy więc uznać, że w tym zakresie odpowiednie stosowanie przepisu art. 225 k.p.k. 
pozostanie jednak nie w zgodzie, lecz w jawnej sprzeczności (słusznie) z wyrokiem TS 
w sprawie C-550/07 Akzo i Akcros v. Komisja;

 e)  wątpliwości wywołuje odpowiednie stosowanie przepisu art. 225 § 2 k.p.k. w postępo-
waniu przed Prezesem UOKiK; przepis ten przewiduje, że tryb wskazany w art. 225 § 1 
k.p.k. nie obowiązuje w stosunku do pism lub innych dokumentów dotyczących tajemnicy 
zawodowej lub innej tajemnicy prawnie chronionej, jeżeli ich posiadaczem jest osoba 
podejrzana o popełnienie przestępstwa, ani w stosunku do pism lub innych dokumentów 
o charakterze osobistym, których jest ona posiadaczem, autorem lub adresatem; można 
więc argumentować, że w obecnym stanie prawnym przepis art. 225 § 2 k.p.k. mógłby 
znaleźć zastosowanie w toku przeszukania dokonywanego przez Prezesa UOKiK jedy-
nie w sprawie dotyczącej zmowy przetargowej w przetargu publicznym, a przeszukanie 
byłoby dokonywane u osoby fizycznej, która jest jednocześnie osobą podejrzaną o po-
pełnienie przestępstwa z art. 305 § 1 kodeksu karnego;

 f)  odesłanie z art. 105n uokik do art. 225 k.p.k. w żaden sposób nie rozwiązuje problemu 
jak interpretować i rozróżniać w postępowaniu przed Prezesem UOKiK pojęcia tajemnicy 
zawodowej (adwokackiej lub radcowskiej) i tajemnicy obrończej, a zatem czy w wypadku 
przeszukania prowadzonego przez Prezesa UOKiK odpowiednie zastosowanie miałby 
znaleźć tryb przewidziany w art. 225 § 1 czy w art. 225 § 3 k.p.k.; proponowana regulacja 
powoduje, że w zależności od rodzaju oświadczenia złożonego przez przedsiębiorcę lub 
jego prawnika zastosowanie znajdzie albo tryb przewidziany w § 1, albo w § 3 (jeśli uzna-
my, że art. 225 § 3 k.p.k. znajduje w ogóle zastosowanie w sprawach przed Prezesem 
UOKiK); dodatkowo, w przypadku jednak stosowania art. 225 § 3 k.p.k. SOKiK będzie miał 
możliwość dokonania oceny, czy dane dokumenty na ochronę zasługują, czy też nie tylko 
w wypadku złożenia oświadczenia przez samego przedsiębiorcę (nie zaś jego obrońcę).

Mając na uwadze wskazane powyżej wątpliwości i argumenty uznajemy, że proponowane 
w Projekcie nowelizacji ustawy odesłanie do odpowiedniego stosowania przepisu art. 225 k.p.k. 
jest dysfunkcjonalne (zarówno dla przedsiębiorców, jak i dla organu antymonopolowego). Takie 
odesłanie będzie bowiem godzić nie tylko w prawo do obrony przedsiębiorcy, również lecz także 
w skuteczność czynności dochodzeniowych prowadzonych przez Prezesa UOKiK, a w konse-
kwencji w skuteczność egzekwowania przestrzegania reguł konkurencji. Możliwe stanie się np. 
nieujawnienie temu organowi dokumentów, nawet gdyby faktycznie nie miałyby one zawierać 
tajemnicy obrończej. Proponowane rozwiązania – wbrew twierdzeniom twórców ustawy – nie 
zwiększają gwarancji ochrony podstawowych praw przedsiębiorców, w tym prawa do obrony. Nie 
wnoszą one bowiem nic nowego do zagadnienia ochrony wynikającej z zasady LPP. Przeciwnie, 
proponowane rozwiązania, w naszej ocenie, utrwalają jedynie (a nawet pogłębiają) obecne wąt-
pliwości interpretacyjne i praktyczne.
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iV. Postulowany kształt zasady LPP w znowelizowanej ustawie  
o ochronie konkurencji i konsumentów

Ochrona poufności komunikacji pomiędzy prawnikiem a przedsiębiorcą ma na tyle kluczowy 
charakter z punktu widzenia zarówno ochrony praw podstawowych przedsiębiorców w postępowa-
niu przed Prezesem UOKiK, jak i transparentności całej procedury antymonopolowej, że zasługuje 
na jej kompleksowe uregulowanie (wyraźnie i wprost) w nowelizowanej ustawie. Wzorem w tym 
zakresie powinny być reguły obowiązujące w prawie UE, z tym, że ochroną powinna zostać objęta 
również komunikacja pomiędzy radcą prawnym związanym z przedsiębiorcą stosunkiem pracy 
a tym przedsiębiorcą (i odwrotnie). W prawie polskim radcowie prawni mają bowiem zagwaran-
towaną ustawowo poprzez Kodeks Etyki Radcy Prawnego daleko idącą niezależność.

W naszej ocenie regulacja odnosząca się do zasady LPP w ustawie powinna zatem zawierać 
następujące elementy:
1) ochronie podlega komunikacja, bez względu na jej formę, pomiędzy adwokatem/radcą prawnym 

a przedsiębiorcą albo odwrotnie tzn. pomiędzy przedsiębiorcą a adwokatem/radcą prawnym; 
obejmuje to nie tylko pisma, dokumenty wzajemnie przekazane pomiędzy adwokatem/radcą 
prawnym a przedsiębiorcą (np. rezultaty udzielonej porady prawnej w formie opinii prawnej, 
memorandum czy w formie informacji/komentarza, np. w drodze e-mailowej od prawnika, 
lecz także przekazane prawnikowi przez klienta/przedsiębiorcę „zapytania”, opisy problemu 
czy stanu faktycznego), ale również tzw. dokumenty przygotowawcze38;

2) ochronie podlega komunikacja z adwokatem/radcą prawnym powstała zarówno po, jak i przed 
wszczęciem przez Prezesa UOKiK postępowania (wyjaśniającego oraz antymonopolowego)39, 
przy założeniu, że ma ona związek z przedmiotem postępowania przed Prezesem UOKiK 
i powstała w celu realizacji prawa przedsiębiorcy do obrony jego interesu prawnego;

3) adwokat/radca prawny jest dopuszczony do wykonywania zawodu w jednym z państw człon-
kowskich UE; docelowo – z uwagi na globalny charakter naruszeń prawa konkurencji oraz 
globalny charakter egzekwowania reguł prawa konkurencji – należy dążyć do objęcia ochroną 
także innych, wykwalifikowanych prawników zagranicznych o równoważnych kwalifikacjach 
(np. prawników amerykańskich, kanadyjskich, australijskich czy japońskich)40;

4) ochrona ma miejsce zarówno w toku kontroli, jak i w toku przeszukania; dodatkowo zasada 
LPP winna znajdować odpowiednie zastosowanie w przypadku skierowania do przedsiębiorcy 
(oraz osoby fizycznej podlegającej odpowiedzialności w trybie planowanego przepisu art. 6a 
uokik) przez Prezesa UOKiK wezwania w trybie art. 50 (art. 50a) uokik;

5) procedurę rozpatrywania w toku kontroli lub przeszukania sporów co do tego, czy dany do-
kument faktycznie zasługuję na ochronę:

38 W ten sposób ochroną byłaby objęta także wewnętrzna dokumentacja przedsiębiorcy np. pisma, dokumenty, które zostały przygotowane w celu uzy-
skania porady prawnej (np. dokładne opisanie stanu faktycznego), ale które nie zostały (z różnych powodów) wymienione z radcą prawnym/adwokatem 
albo które nie powstały w celu ich fizycznego przekazania radcy prawnemu/adwokatowi. Tak samo ochroną byłyby objęte dokumenty przedsiębiorcy 
ograniczające się do zrelacjonowania tekstu korespondencji albo treści komunikacji ustnej, obejmującej poradę prawną, pomiędzy adwokatem/radcą 
prawnym a przedsiębiorcą. Zakres taki byłby w pełni zgodny z zasadami wynikającymi z aktualnego orzecznictwa TSUE.
39 Należy zagwarantować przedsiębiorcy respektowanie zasady LPP w odniesieniu do konkretnego dokumentu niezależnie od tego czy pełnomocni-
kiem przedsiębiorcy ustanowionym w toku postępowania przed Prezesem UOKiK jest autor takiego dokumentu (np. opinii prawnej czy innego rodzaju 
korespondencji np. mailowej z tym przedsiębiorcą).
40 Ograniczenie krajowej zasady LPP tylko do prawników mających uprawnienia do wykonywania zawodu na terenie jednego z państw członkowskich 
UE stanowiłoby jawną i nieznajdującą racjonalnego wytłumaczenia dyskryminację np. wykwalifikowanych prawników amerykańskich.
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 –  kontrolujący/dokonujący przeszukania (na miejscu kontroli/przeszukania) nie powinien 
mieć możliwości zapoznania się z treścią samego dokumentu;

 –  kontrolujący/dokonujący przeszukania w celu rozstrzygnięcia (na miejscu kontroli/prze-
szukania), czy dany dokument ma charakter poufnej komunikacji między przedsiębiorcą 
a adwokatem/radcą prawnym powinien mieć prawo pobieżnego wglądu do (oglądu) danego 
dokumentu (np. poprzez spojrzenie na jego nagłówek, autora lub temat), celem upewnie-
nia się czy dane dokumenty rzeczywiście są objęte ochroną wynikającą z zasady LPP;

 –  kontrolujący/dokonujący przeszukania powinien mieć (na miejscu kontroli/przeszukania) 
prawo do żądania od przedsiębiorcy dodatkowych wyjaśnień w sprawie statusu spornych 
dokumentów, a przedsiębiorca powinien mieć możliwość poinformowania kontrolujących, 
kto jest autorem spornych dokumentów, dla kogo były one przeznaczone (adresowane), 
przedstawić zakres obowiązków tych osób i obszary, za które one odpowiadają, a także 
wspomnieć o celu powstania dokumentów oraz okoliczności, w których powstały; kontro-
lujący/dokonujący przeszukania może również zażądać przedstawienia/przygotowania 
wersji dokumentu niezawierającej informacji objętych ochroną wynikającej z zasady LPP;

 –  w razie niemożności osiągnięcia (na miejscu kontroli/przeszukania) porozumienia po-
między kontrolującym/dokonującym przeszukania a przedsiębiorcą odnośnie do statusu 
spornych dokumentów zastosowanie powinna znaleźć tzw. procedura kopertowa na wzór 
unijny41; 

 –  ostateczną decyzję w kwestii statusu spornych dokumentów powinien podjąć SOKiK, 
do którego sporne dokumenty powinny zostać niezwłocznie przekazane przez Prezesa 
UOKiK; w razie uznania przez SOKiK, w drodze zaskarżalnego postanowienia (wyda-
wanego w określonym przez ustawodawcę niedługim czasie), że dokumenty są objęte 
ochroną wynikającą z zasady LPP, powinny być one niezwłocznie zwrócone przedsiębior-
cy, chyba że wniesiono zażalenie na postanowienie (w praktyce przez Prezesa UOKiK); 
natomiast w przypadku uznania przez SOKiK, że sporne dokumenty nie są objęte ochroną 
wynikającą z zasady LPP, powinny one być niezwłocznie przekazane Prezesowi UOKiK 
i włączone do materiału dowodowego sprawy, chyba że przedsiębiorca wniósł zażalenie 
na postanowienie42.

Mając na uwadze wskazane powyżej elementy można zaproponować wstępnie, celem  otwarcia 
dyskusji, dodanie w art. 105b uokik ustępów 5–9 o następującej treści43:
5. Przepis art. 105b ust. 1 pkt. 2–3 nie dotyczy pism, dokumentów, informacji zawartych na in-

formatycznych nośnikach danych, innych urządzeniach zawierających dane informatyczne 
lub w systemach informatycznych, ich odpisów lub wyciągów, jeżeli:

 –  zostały one sporządzone na żądanie kontrolowanego, w celu realizacji jego prawa do 
obrony, w ramach działalności prawniczej wykonywanej przez adwokata, radcę prawnego 
lub prawnika zagranicznego o równoważnych kwalifikacjach i są związane z przedmiotem 
prowadzonego przez Prezesa Urzędu postępowania, lub;

41 Na temat procedury kopertowej w prawie UE zob. DG Competition Best Practices…, pkt. 50.
42 Odnośnie innych elementów krajowej zasady LPP, o które to elementy można by uzupełnić krajową wersję zasady LPP na nieco późniejszym eta-
pie (tj. po analizie jej praktycznego funkcjonowania w systemie prawnym), zob. B. Turno, Zasada legal professional…, http://www.antitrust.pl/2012/05/
zasada-legal-professional-privilege-w-u-o-k-k-ocena-propozycji-uokik/.
43 Proponowane przepisy, w związku z odesłaniem zawartym w art. 105n ust. 1 Projektu ustawy, znajdą odpowiednie zastosowanie do przeszukania.
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 –  sprowadzają się do zrelacjonowania tekstu korespondencji lub treści komunikacji ustnej 
z adwokatem, radcą prawnym lub prawnikiem zagranicznym o równoważnych kwalifi-
kacjach, zawierającej poradę prawną związaną z przedmiotem prowadzonego przez 
Prezesa Urzędu postępowania, lub;

 –  zostały przygotowane przez przedsiębiorcę wyłącznie w celu uzyskania porady prawnej 
w toku realizacji jego prawa do obrony, nawet jeśli nie zostały wymienione z adwokatem, 
radcą prawnym lub prawnikiem zagranicznym o równoważnych kwalifikacjach albo nie 
powstały w celu ich fizycznego przekazania adwokatowi, radcy prawnemu lub prawnikowi 
zagranicznemu o równoważnych kwalifikacjach;

 chyba że kontrolowany wyraził zgodę na udostępnienie dokumentów, o których mowa.
6. W celu stwierdzenia, że przepis ust. 5 ma zastosowanie, kontrolujący może zażądać od 

kontrolowanego okazania spornych pism, dokumentów lub informacji zawartych na infor-
matycznych nośnikach danych, innych urządzeniach zawierających dane informatyczne 
lub w systemach informatycznych, w zakresie ograniczonym wyłącznie do umożliwienia 
kontrolującemu stwierdzenia spełnienia warunków określonych w ust. 5, oraz może za-
żądać od kontrolowanego udzielenia dodatkowych ustnych wyjaśnień w tym zakresie, jak 
również okazania dodatkowych dokumentów potwierdzających zastosowanie w sprawie  
przepisu ust. 5.

7. Jeżeli w ocenie kontrolującego warunki, o których mowa w ust. 5 nie są spełnione, a kontrolowany 
nadal odmawia przekazania spornych pism, dokumentów lub informacji zawartych na 
informatycznych nośnikach danych, innych urządzeniach zawierających dane informatyczne 
lub w systemach informatycznych z powołaniem się na ust. 5, kontrolowany umieści te 
pisma, dokumenty lub wydruki, odpisy, wyciągi z informacji zawartych na informatycznych 
nośnikach danych, innych urządzeniach zawierających dane informatyczne lub w systemach 
informatycznych w opieczętowanym opakowaniu uniemożliwiającym kontrolującemu lub 
osobom trzecim zapoznanie się z ich treścią, a Prezes Urzędu niezwłocznie przekaże je 
Sądowi Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

8. Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w terminie 30 dni od dnia dostarczenia przez 
Prezesa Urzędu, w drodze postanowienia, na które przysługuje zażalenie, zwraca kontro-
lowanemu, w całości lub w części, pisma, dokumenty lub wydruki, odpisy, wyciągi z infor-
macji zawartych na informatycznych nośnikach danych, innych urządzeniach zawierających 
dane informatyczne lub w systemach informatycznych, jeśli spełniają one warunki określone 
w ust. 5, albo przekazuje je Prezesowi Urzędu dla celów prowadzonego postępowania, jeśli 
nie spełniają one warunków określonych w ust. 5.

9. Przepis ust. 5 stosuje się odpowiednio w przypadku wezwania Prezesa Urzędu skierowa-
nego do przedsiębiorcy w trybie art. 50 ust. 1 niniejszej ustawy lub skierowanego do osoby 
zarządzającej, podlegającej odpowiedzialności na podstawie art. 6a, w trybie art. 50a ust. 1 
niniejszej ustawy.
Jednocześnie zdajemy sobie sprawę, że ww. przepisy dla pełnej funkcjonalności wymagają 

ich odpowiedniego stosowania przez Prezesa Urzędu oraz obudowania ich orzecznictwem są-
dowym. Dopiero ich stosowanie praktyce pozwoli na wyciągnięcie umotywowanych wniosków 
odnośnie do ich ewentualnej zmiany, w tym doprecyzowania i ulepszenia.
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V. Zakończenie
Wprowadzenie kompleksowej regulacji zasady LPP w ustawie powinno przyczynić się do 

podniesienia poziomu respektowania w postępowaniu przed Prezesem UOKiK sprawiedliwości 
proceduralnej oraz stworzenia wyższych gwarancji prawa do obrony. W europejskim systemie 
ochrony konkurencji krajowe organy ochrony konkurencji są odpowiedzialne za wdrażanie trak-
tatowych reguł konkurencji i z nimi tożsamych reguł prawa krajowego. Dlatego istnieje potrzeba 
jasnego określenia procedur krajowych, tak, aby w możliwe zbliżony sposób regulowały one 
wdrażanie reguł konkurencji. Dążenie to ujednolicania procedur nie powinno jednak dotyczyć tylko 
tych elementów, które są odpowiedzialne za jak najskuteczniejsze wdrażanie reguł konkurencji, 
ale także odnosić się do sfery praw procesowych stron postępowania przed organami ochrony 
konkurencji44. Kompleksowa regulacja zasady LPP w polskiej procedurze byłaby dowodem na to, 
że w państwach członkowskich UE możliwy jest (pożądany) oddolny proces zbliżania standardów 
procesowych obowiązujących w procedurach krajowych do tych, obowiązujących w prawie UE. 
Poziom gwarancji sprawiedliwości proceduralnej w polskim postępowaniu antymonopolowym jest 
niski. Dlatego uregulowanie zasady LPP byłoby dobrym sygnałem otwartości ustawodawcy na 
dyskusję nad dalszymi potrzebnymi zmianami. Wyrażamy nadzieję, że zaproponowany sposób 
regulacji zasady LPP w polskim prawie konkurencji okaże się pomocny na dalszym etapie prac 
parlamentarnych nad nowelizacją ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów.

44 Zob. szerzej M. Bernatt, Convergence of Procedural Standards…, pkt 7.1.
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według projektu ustawy o zmianie ustawy  

o ochronie konkurencji i konsumentów 

Spis treści
I. Wprowadzenie
II. Propozycje dotyczące podstawy wymiaru kar pieniężnych
III. Propozycje w zakresie czynników uwzględnianych przy ustalaniu wysokości kar pieniężnych
IV. Projektowane okoliczności łagodzące i okoliczności obciążające

Streszczenie 
Artykuł poświęcony jest wybranym propozycjom zmian prawa zawartym w projekcie ustawy 
o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz o zmianie niektórych innych ustaw. 
W pierwszej kolejności autorka zwraca uwagę na propozycje zmian dotyczące podstawy wymia-
ru kar pieniężnych. Po drugie, artykuł porusza kwestie dotyczące proponowanych czynników 
uwzględnianych przy ustalaniu wysokości kar pieniężnych. W ostatnim rzędzie autorka skupia 
uwagę na projektowanych okolicznościach łagodzących oraz obciążających. 

Słowa kluczowe: kary pieniężne; podstawa wymiaru kary pieniężnej; okoliczności łagodzące; 
okoliczności obciążające.

i. Wprowadzenie
Projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz o zmianie nie-

których innych ustaw, datowany na 21 listopada 2012 r. (dalej: Projekt), został udostępniony 18 
grudnia 2012 r. – wraz z projektem rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu obliczania 
obrotu przedsiębiorców (dalej: projektowane rozporządzenie) oraz projektami uzasadnień obu 
aktów prawnych – w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji. Prezes 
Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) poinformował partnerów społecznych 
o możliwości zgłaszania uwag do wskazanych projektów w terminie do 17 stycznia 2013 r., który 
został następnie przedłużony do 28 stycznia 2013 r. Termin (zwłaszcza pierwotny) na konsultacje 
społeczne dotyczące projektów aktów prawnych bardzo istotnych dla przedsiębiorców, łącznie 
liczących około 30 stron (a wraz z uzasadnieniami ponad 60 stron), może budzić zastrzeżenia, 
zwłaszcza że w terminie tym przypadało wiele dni ustawowo wolnych od pracy. Celem porównania 
warto wskazać, że Minister Gospodarki 20 grudnia 2012 r. zwrócił się do partnerów społecznych 

* Dr nauk prawnych; adiunkt w Katedrze Prawa Gospodarczego Publicznego Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku; radca prawny; piszcz@
uwb.edu.pl.



www.ikar.wz.uw.edu.pl            internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 2013, nr 1(2)

Anna Piszcz            Zasady ustalania wysokości kar pieniężnych według projektu ustawy o zmianie ustawy...32

o przekazywanie do 29 stycznia 2012 r. uwag do „Projektu założeń ustawy o zmianie ustawy 
o swobodzie działalności gospodarczej” liczącego niespełna pięć stron1. 

Wyznaczenie zbyt krótkiego terminu na konsultacje społeczne należy ocenić krytycznie tym 
bardziej, że Projekt budzi wiele emocji zwłaszcza w kontekście planowanego wprowadzenia od-
powiedzialności osób zarządzających za naruszenia zakazu porozumień ograniczających kon-
kurencję w zakresie tzw. nazwanych porozumień ograniczających konkurencję z wyłączeniem 
zmowy przetargowej (art. 6 ust. 1 pkt 1–6 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji 
i konsumentów2; art. 101 ust. 1 pkt 1–5 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej3). Propozycja 
tych zmian jest przedmiotem krytycznych ocen ze strony nie tylko szeregu partnerów społecznych, 
lecz także niektórych uczestników procesu uzgodnień międzyresortowych. Chociaż projektowane 
zmiany dotyczące odpowiedzialności osób zarządzających nie będą przedmiotem szczegółowych 
analiz w niniejszym artykule, podkreślenia wymaga, że ustawodawca w demokratycznym pań-
stwie prawnym nie może ignorować opinii społeczeństwa, jako że z przyjętą regulacją będzie się 
utożsamiać mniej adresatów, co może osłabić jej skuteczność i przynieść uszczerbek założeniu 
o racjonalności ustawodawcy4. 

Niniejsze opracowanie dotyczy innego zagadnienia, bardzo istotnego, choć niebudzącego 
tylu kontrowersji w procesie konsultacji społecznych ani uzgodnień międzyresortowych. Chodzi 
o zasady ustalania wysokości kar pieniężnych, które w obecnym stanie prawnym są uregulowane 
w lakonicznym art. 111 uokik oraz rozwinięte w niemających mocy prawnie wiążącej Wyjaśnieniach 
Prezesa UOKiK w sprawie ustalania wysokości kar pieniężnych za stosowanie praktyk ograni-
czających konkurencję5 oraz Wyjaśnieniach Prezesa UOKiK w sprawie ustalania wysokości kar 
pieniężnych za stosowanie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów6. Analiza 
proponowanej zmiany art. 111 uokik zostanie poprzedzona uwagami do kilku innych propozycji 
Projektu dotyczących rozwiązań, które wpływają na ustalenie wysokości kar pieniężnych nakła-
danych przez Prezesa UOKiK. 

ii. Zmiany dotyczące podstawy wymiaru kar pieniężnych
Szeroko zakrojone zmiany zaproponowano odnośnie do podstawy wymiaru kar pieniężnych 

za naruszenia prawa, o których mowa w art. 106 ust. 1 uokik (za naruszenie art. 6 lub 9 uokik, 
naruszenie art. 101 lub 102 TFUE, dokonanie koncentracji bez uzyskania zgody Prezesa UOKiK, 
dopuszczenie się stosowania praktyki naruszającej zbiorowe interesy konsumentów w rozumie-
niu art. 24 uokik). Podstawę tę stanowi obecnie przychód osiągnięty w roku rozliczeniowym po-
przedzającym rok nałożenia kary (zob. zdanie wstępne art. 106 ust. 1 uokik), przy czym górną 
granicę wymiaru kary stanowi 10% owego przychodu, a dolnej granicy w ustawie nie określono. 
Jednocześnie art. 4 pkt 15 uokik zawiera definicję przychodu, zgodnie z którą jest nim przychód 
uzyskany w roku podatkowym poprzedzającym dzień wszczęcia postępowania na podstawie usta-
wy w rozumieniu obowiązujących przedsiębiorcę przepisów o podatku dochodowym. Pomiędzy 

1 http://legislacja.rcl.gov.pl/lista/1/projekt/86193/katalog/86195 (dostęp 28.01.2013).
2 Dz.U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm. (dalej: uokik). 
3 Dz.U. z 2004 r. Nr 90, poz. 864/2, z późn. zm. (dalej:TFUE). 
4 Por. G. Wierczyński, Komentarz do zał. § 1 rozporządzenia w sprawie „Zasad techniki prawodawczej”, LEX 2003, teza 3.6. 
5 Dz. Urz. UOKiK z 2008 r. Nr 4, poz. 33. 
6 Dz. Urz. UOKiK z 2009 r. Nr 1, poz. 1.
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zdaniem wstępnym art. 106 ust. 1 oraz art. 4 pkt 15 uokik zachodzą istotne rozbieżności. Pierwszy 
z przepisów stanowi o roku rozliczeniowym, a drugi – o roku podatkowym. Pierwszy z nich mówi 
o roku poprzedzającym rok nałożenia kary, a drugi – o roku poprzedzającym dzień wszczęcia 
postępowania na podstawie ustawy. Wątpliwości z tym związane usuwane są w drodze wykładni, 
zgodnie z którą rok rozliczeniowy rozumiany jest jako rok podatkowy, zaś przy ustalaniu wysokości 
przychodu brany jest pod uwagę rok podatkowy poprzedzający rok nałożenia kary, a nie rok po-
datkowy poprzedzający dzień wszczęcia postępowania (chyba że kara pieniężna nakładana jest 
w tym samym roku podatkowym, w którym miało miejsce wszczęcie postępowania). Zastrzeżenia 
można wysunąć również odnośnie do samej idei obrania przez ustawodawcę szerokiej podatkowej 
kategorii przychodu jako podstawy wymiaru kar pieniężnych, co odróżnia kary pieniężne z art. 106 
ust. 1 uokik od ich unijnego odpowiednika, gdzie podstawą wymiaru kary jest obrót. Prace nad 
Projektem dają sposobność do usunięcia powyższych wątpliwości i uwzględnienia postulatów de 
lege ferenda zgłaszanych w literaturze7. Czy Prezes UOKiK wykorzystał tę sposobność? 

Po pierwsze, w Projekcie przewidziano usunięcie pkt 15 z art. 4 uokik. Po drugie, jako pod-
stawę wymiaru kar pieniężnych z art. 106 ust. 1 uokik wskazano obrót. Po trzecie, okres, za jaki 
ustalany miałby być obrót dla potrzeb wymiaru kary pieniężnej, to rok obrotowy poprzedzający 
rok nałożenia kary. Po czwarte, obrót (na potrzeby obliczenia kar, o których mowa w art. 106 
uokik) zdefiniowano w § 13 projektowanego rozporządzenia jako sumę przychodów wykazanych 
w rachunku zysków i strat sporządzonym na podstawie przepisów o rachunkowości. Następnie 
§ 14 projektowanego rozporządzenia definiuje obrót przedsiębiorcy, który nie sporządza rachun-
ku zysków i strat na podstawie przepisów o rachunkowości, jako sumę przychodów wykazanych 
w jego rocznym sprawozdaniu finansowym równoważnym do rachunku zysków i strat sporzą-
dzonego na podstawie przepisów o rachunkowości lub w innym dokumencie podsumowującym 
jego przychody w roku obrotowym, w tym w sprawozdaniu z wykonania budżetu. Z kolei § 15 
projektowanego rozporządzenia określa sposób obliczenia obrotu przedsiębiorcy w przypadku 
braku dokumentów wskazanych w § 13 i 14, do czego powrócę jeszcze poniżej. Odrębne rozwią-
zanie dotyczy jednostek samorządu terytorialnego, których obrotem miałaby być suma dochodów 
własnych pomniejszonych o wpływy z podatków (§ 16). W mojej ocenie, definicja obrotu jako 
podstawy wymiaru kar pieniężnych, o których mowa w art. 106 ust. 1 uokik, powinna zostać 
umieszczona w „słowniczku” ustawy. Powinna zastąpić wykreślaną z niej definicję przychodu, 
a nie trafić do aktu wykonawczego. Nakładanie przez Prezesa UOKiK sankcji prawnych na przed-
siębiorców powinno w całości mieć ustawowe podstawy prawne, również w zakresie podstawy 
wymiaru kar pieniężnych.

W Projekcie zaproponowano także zmiany w końcowej części art. 106 uokik. Obecnie ustęp 
czwarty art. 106 uokik stanowi, że w przypadku, gdy przedsiębiorca nie osiągnął przychodu w roku 
rozliczeniowym poprzedzającym rok nałożenia kary, Prezes UOKiK może ustalić karę pieniężną 
w wysokości do dwustukrotności przeciętnego wynagrodzenia (czyli miesięcznego wynagrodzenia 
w sektorze przedsiębiorstw za ostatni miesiąc kwartału poprzedzającego dzień wydania decyzji 
Prezesa UOKiK, ogłaszanego przez Prezesa GUS na podstawie odrębnych przepisów). Po pierw-
sze, przepis ten nie ogranicza jego zastosowania do kar pieniężnych nakładanych na podstawie 

7 Zgłaszali je m.in. E. Kosiński, [w:] T. Skoczny, A. Jurkowska, D. Miąsik (red.), Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz, Warszawa 
2009, s. 280; A. Piszcz, Czynnik czasu w prawie antymonopolowym, „Białostockie Studia Prawnicze” 2010, nr 7, s. 89; E. Stawicki, [w:] A. Stawicki, 
E. Stawicki (red.), Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz, Warszawa 2011, s. 194, 196–197. 
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ustępu pierwszego, mimo że w przypadku kar pieniężnych nakładanych w oparciu o ustęp drugi 
podstawą ich wymiaru nie jest przychód przedsiębiorcy, lecz mogą być one wymierzane w wyso-
kości stanowiącej równowartość do 50.000.000 euro. Po drugie, omawiany przepis wprowadza 
pewną nierówność pomiędzy przedsiębiorcami. W grudniu 2012 r. przeciętne miesięczne wyna-
grodzenie za pracę wyniosło 4.111,69 złotych8, zatem górna granica wymiaru kary nakładanej 
na przedsiębiorcę w pierwszym kwartale 2013 r. wynosi 822.338 złotych. Oznacza to, że górna 
granica wymiaru kary pieniężnej nakładanej na przedsiębiorcę, który nie osiąga żadnych przycho-
dów, jest wyższa niż górna granica wymiaru kary pieniężnej nakładanej na przedsiębiorcę, który 
w poprzednim roku podatkowym osiągnął przychody na poziomie niższym niż 8.223.380 złotych. 
Oprócz tej nierówności w traktowaniu przedsiębiorców przez ustawodawcę, zauważalna jest 
również potencjalna nieskuteczność w karaniu przedsiębiorców uzyskujących niskie przychody, 
gdyż w ich przypadku kara na poziomie 10% przychodu może nie spełniać funkcji represyjnej ani 
prewencyjnej.

Rozwiązanie zaproponowane w Projekcie zmierza do usunięcia wyliczonych problemów. 
Zgodnie z projektowanym ustępem czwartym art. 106 uokik, w przypadku, gdy przedsiębiorca 
w roku obrotowym poprzedzającym rok nałożenia kary nie osiągnął obrotu lub osiągnął obrót 
w wysokości nieprzekraczającej równowartości 100.000 euro, Prezes UOKiK nakładając karę 
pieniężną na podstawie art. 106 ust. 1 uokik bierze pod uwagę średni obrót osiągnięty przez 
przedsiębiorcę w trzech kolejnych latach obrotowych poprzedzających rok nałożenia kary. Z kolei 
projektowany art. 106 ust. 5 u.o.k.k. stanowi, że jeżeli obrót przedsiębiorcy obliczony w ten spo-
sób nie przekracza równowartości 100.000 euro lub jeżeli przedsiębiorca nie osiągnął żadnego 
obrotu w okresie trzyletnim poprzedzającym rok nałożenia kary, Prezes UOKiK może nałożyć na 
przedsiębiorcę, w drodze decyzji, karę pieniężną w wysokości nieprzekraczającej równowartości 
10.000 euro. Aby usunąć obecne zróżnicowanie w traktowaniu przedsiębiorców i zarazem wzmoc-
nić funkcję represyjną oraz prewencyjną kar nakładanych na przedsiębiorców o niskich przycho-
dach, konieczne będzie wprowadzenie kolejnej nierówności (swego rodzaju kary regresywnej, 
stanowiącej w przypadku przedsiębiorców o niższych obrotach większy odsetek obrotów). Można 
jednak uczynić to w znacznie prostszy sposób, stanowiąc przykładowo, że w przypadku, 
gdy w roku obrotowym poprzedzającym rok nałożenia kary przedsiębiorca nie osiągnął 
obrotu bądź też osiągnął obrót w wysokości stanowiącej równowartość do 100.000 euro, 
Prezes UOKiK może ustalić karę pieniężną, o której mowa w ust. 1, w wysokości stano-
wiącej równowartość do 10.000 euro. Oczywiście kwoty 100.000 euro i 10.000 euro należy 
potraktować jako pewne „zmienne” w Projekcie (aczkolwiek druga z nich powinna stanowić 10% 
pierwszej z nich). Kwestia, czy powinny one pozostać na tym poziomie w uchwalanej ustawie, 
powinna być powiązana z ustaleniem choćby w przybliżeniu: (1) jaką część polskich przedsiębior-
ców stanowią przedsiębiorcy osiągający roczne obroty w wysokości stanowiącej równowartość 
do 100.000 euro, lub (2) jaką część kar pieniężnych nakładanych przez Prezesa UOKiK stanowią 
kary w wysokości stanowiącej równowartość do 10.000 euro. 

Ostatni wątek związany z podstawą wymiaru kar pieniężnych dotyczy projektowanych zupełnie 
nowych rozwiązań zawartych w art. 106 ust. 6 uokik oraz § 15 projektowanego rozporządzenia. 

8 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 18.01.2013 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przed-
siębiorstw w grudniu 2012 r. (M.P. z 2013 r. poz. 35).
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Projektowany art. 106 ust. 6 uokik stanowi, że w przypadku, gdy przedsiębiorca nie dysponu-
je przed wydaniem decyzji danymi finansowymi niezbędnymi do ustalenia obrotu za rok 
obrotowy poprzedzający rok nałożenia kary, „Prezes Urzędu nakładając karę pieniężną na 
podstawie ust. 1 bierze pod uwagę:
1) obrót osiągnięty przez przedsiębiorcę w roku obrotowym ten rok poprzedzającym;
2) w przypadku, o którym mowa w ust. 4 – średni obrót osiągnięty przez przedsiębiorcę w trzech 

kolejnych latach obrotowych poprzedzających ten rok. Ust. 5 stosuje się odpowiednio”. 
Natomiast zgodnie z § 15 projektowanego rozporządzenia, w przypadku braku dokumen-

tów, o których mowa w § 13 (rachunku zysków i strat) i § 14 (sprawozdania finansowego 
równoważnego do rachunku zysków i strat), obrót na potrzeby obliczenia kar, o których mowa 
w art. 106 uokik, oblicza się jako sumę udokumentowanych przychodów uzyskanych w roku ob-
rotowym w szczególności ze sprzedaży produktów, sprzedaży towarów i materiałów, przychodów 
finansowych oraz przychodów z działalności realizowanej na podstawie statutu lub innego doku-
mentu określającego zakres działania przedsiębiorcy, a także wartości uzyskanych przez niego 
dotacji przedmiotowych. 

Niezależnie od szeregu innych zastrzeżeń do projektowanego art. 106 ust. 6 uokik, rodzi się 
podstawowe pytanie, czym różni się niedysponowanie danymi finansowymi niezbędnymi 
do ustalenia obrotu od braku rachunku zysków i strat bądź równoważnego sprawozdania 
finansowego. Wydaje się, że przypadek pierwszy jest dalej idący. Przedsiębiorca może nie mieć 
jeszcze sporządzonego rachunku zysków i strat bądź jego „odpowiednika”, ale może dysponować 
danymi finansowymi niezbędnymi do ustalenia obrotu. W myśl § 15 projektowanego rozporządze-
nia wystarczyłoby udokumentowanie9 pewnych przychodów przedsiębiorcy, by wyłączone było 
zastosowanie art. 106 ust. 6 uokik. Udokumentowanie pewnych przychodów jest w zasadzie za-
wsze możliwe, więc art. 106 ust. 6 uokik może okazać się przepisem martwym. Powstaje pytanie 
o sens jednoczesnego projektowania przepisu ustawowego oraz przepisu aktu wykonawczego, 
który czyni ten pierwszy przepis zbędnym. Oba rozwiązania różnią się od siebie istotnie – ustawo-
we rozwiązanie dotyczy pewnego „domniemania”, rozwiązanie z aktu wykonawczego natomiast 
określonej aktywności Prezesa UOKiK. Z perspektywy sprawności postępowania antymonopo-
lowego korzystniejsze byłoby „domniemanie”, że obrót równał się obrotowi z poprzedniego roku. 
Jednakże gdyby w pracach legislacyjnych rozstrzygnięto konflikt dwóch proponowanych rozwiązań 
na rzecz „domniemania”, nie może ono być skonstruowane w sposób pozwalający przedsiębiorcy 
na „wybór” korzystniejszej dla niego podstawy wymiaru kary pieniężnej ani też w sposób de facto 
wymuszający na przedsiębiorcy sporządzenie rachunku zysków i strat przed upływem terminu 
wynikającego z przepisów o rachunkowości. W mojej opinii, aby uniknąć tych dwóch problemów, 
należałoby umożliwić korzystanie przez Prezesa UOKiK z „domniemania” dopiero po upływie ter-
minu wynikającego z przepisów o rachunkowości. Jednocześnie Prezes UOKiK w takich przypad-
kach powinien konsekwentnie zawiadamiać właściwe organy ścigania o podejrzeniu popełnienia 
przestępstwa z art. 77 ustawy o rachunkowości10. 

 9 Wydaje się, że celem wykładni przymiotnika „udokumentowane” należałoby sięgnąć do art. 51 uokik.
10 Ustawa z 29.09.1994 r. o rachunkowości (tekst jedn. Dz.U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.).
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iii. Propozycje w zakresie czynników uwzględnianych  
przy ustalaniu wysokości kar pieniężnych

Zgodnie z art. 111 uokik, przy ustalaniu wysokości kar pieniężnych, o których mowa w art. 106–
–108 uokik, należy uwzględnić w szczególności okres, stopień oraz okoliczności naruszenia 
przepisów ustawy, a także jej naruszenie uprzednie. Prezes UOKiK proponuje w Projekcie istotne 
rozbudowanie tego zwięzłego przepisu. Po zmianie miałby on liczyć osiem ustępów, z których trzy 
ostatnie dotyczyłyby okoliczności łagodzących i obciążających, pięć pierwszych wskazywałoby zaś, 
jakiego rodzaju czynniki powinny być brane pod uwagę przy ustalaniu wysokości kar pieniężnych 
za poszczególne kategorie naruszeń przepisów ustawy. Proponowane rozwiązania uwzględniają 
w znacznym stopniu koncepcje opracowane wcześniej przez Prezesa UOKiK na użytek obu do-
kumentów Wyjaśnień w sprawie ustalania wysokości kar pieniężnych. Przedstawiona propozycja 
razi jednak swoją chaotycznością. Aby przedstawić istotę proponowanego rozwiązania oraz jego 
krytyczną ocenę, warto posłużyć się poniższym tabelarycznym zestawieniem.

Tabela 1. Podstawowe czynniki uwzględniane przy ustalaniu wysokości kar pieniężnych nakładanych 
na podstawie przepisów uokik z 2007 r.
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1 2 3.1 3.2 3.3 4 5 6 7 8
 1 art. 106 ust. 1 pkt 1–3 X X X X X
 2 art. 106 ust. 1 pkt 4 X X X X
 3 art. 106 ust. 2 X X
 4 art. 106a X X X X
 5 art. 107 X X
 6 art. 108 ust. 1 pkt 1 X X
 7 art. 108 ust. 1 pkt 2 X X X X X
 8 art. 108 ust. 1 pkt 3 X X
 9 art. 108 ust. 1 pkt 4
10 art. 108 ust. 1 pkt 5
11 art. 108 ust. 2 X X

Źródło: opracowanie własne na podstawie Projektu.

Jakie wnioski płyną z powyższego zestawienia proponowanych czynników, które miałyby 
być uwzględniane przy ustalaniu wysokości kar pieniężnych za poszczególne kategorie naruszeń 
przepisów ustawy?

Po pierwsze, wiersze 9–10 tabeli (zacieniowane na kolor jasnoszary) wskazują, że projek-
todawca, przygotowując projekt art. 111 uokik, pominął okoliczność, że zaproponował dodanie 
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w art. 108 ust. 1 uokik punktów 4 i 5, dotyczących utrudniania lub uniemożliwiania itd. kontroli 
lub przeszukania. W rezultacie dla dodanych punktów 4 i 5 nie przewidziano żadnych zasad 
ustalania wysokości kar pieniężnych. 

Po drugie, w przypadku wszystkich kategorii naruszeń, z wyłączeniem naruszeń, o których 
mowa w projektowanym art. 106a uokik (dotyczącym kar pieniężnych nakładanych na osoby za-
rządzające), czynnikiem uwzględnianym przy ustalaniu wysokości kary pieniężnej miałyby być 
okoliczności naruszenia przepisów ustawy. Jeżeli ustawodawca zdecyduje się na wprowadzenie 
art. 106a uokik (choć w mojej ocenie nie powinien wprowadzać regulacji odpowiedzialności osób 
zarządzających w proponowanym kształcie), to również w przypadku kar pieniężnych nakłada-
nych w oparciu o ten przepis okoliczności naruszenia powinny być brane pod uwagę. Zatem 
jest co najmniej jedno kryterium ustalania wysokości kar pieniężnych wspólne dla wszystkich 
kategorii naruszeń przepisów nowelizowanej ustawy. Moim zdaniem, czynnikiem takim jest tak-
że stopień naruszenia przepisów ustawy. W Projekcie stopień naruszenia jej przepisów zdaje 
się być rozumiany w sposób tożsamy ze „szkodliwością naruszenia” w rozumieniu Wyjaśnień 
Prezesa UOKiK w sprawie ustalania wysokości kar pieniężnych za stosowanie praktyk ogra-
niczających konkurencję. Tymczasem nie tylko naruszenia, o których mowa w art. 106 ust. 1 
uokik, mogą być klasyfikowane ze względu na stopień naruszenia. Każdy przepis tej ustawy 
może być naruszony w stopniu rażącym albo w stopniu nierażącym. Okoliczność ta powinna 
mieć swoje odzwierciedlenie w ustalanej wysokości kary pieniężnej. Jestem zdania, że istnienie 
dwóch czynników uwzględnianych przy ustalaniu wysokości kar pieniężnych, wspólnych 
wszystkim kategoriom naruszeń przepisów ustawy, uzasadnia zaprojektowanie – zamiast 
ustępów 1–5 art. 111 uokik – ustępu pierwszego, w którego zdaniu wstępnym wskazane 
będą owe czynniki wspólne, a po którym zamieszczone zostaną punkty, wskazujące ko-
lejno czynniki specyficzne dla kar pieniężnych nakładanych za poszczególne kategorie 
naruszeń przepisów ustawy. W świetle powyższego nie jest też zasadne tworzenie ustępu 
drugiego (na wzór zaproponowanego w Projekcie) w zawężający sposób objaśniającego ro-
zumienie stopnia naruszenia dla potrzeb tylko części kar pieniężnych i naruszeń przepisów  
ustawy. 

Po trzecie, uważam, że w kolejnych punktach ustępu pierwszego art. 111 uokik należy do-
konać nieco innego podziału naruszeń przepisów ustawy niż zaproponowany w Projekcie w pro-
ponowanych ustępach 1-5 art. 111 uokik. Moim zdaniem, projektodawca za mało uwagi poświęcił 
kryteriom ustalania wysokości kar pieniężnych za naruszenia różnych grup przepisów material-
nych. Warto je kolejno prześledzić pod tym kątem. Jeśli chodzi o naruszenia zakazu określonego 
w art. 6 lub 9 uokik lub art. 101 lub 102 TFUE, to nie budzi wątpliwości kryterium ustalania wy-
sokości kar nakładanych na podstawie art. 106 ust. 1 pkt 1 lub 2 uokik w postaci okresu trwania 
naruszenia (zob. wiersz 1, kolumna 2 tabeli). Natomiast projektodawca nie uznał za czynnik, któ-
ry w przypadku tych naruszeń powinien być brany pod uwagę, skutków rynkowych naruszeń 
(kolumna 5 tabeli). Takie kryterium powinno znaleźć się expressis verbis w art. 111 ust. 1 
pkt 1 uokik. Skłonna byłabym nawet wskazać w sposób nieenumeratywny wyrządzone szkody 
oraz osiągnięte korzyści jako egzemplifikacje skutków rynkowych naruszeń uwzględnianych przy 
wymiarze kary pieniężnej. W związku z proponowaną przeze mnie rezygnacją z projektowanego 
ustępu drugiego art. 111 uokik, należałoby rozważyć wskazanie w art. 111 ust. 1 pkt 1 uokik tych 
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istotnych okoliczności, które Prezes UOKiK zaliczył w Projekcie do okoliczności decydujących 
o stopniu naruszenia, a w Wyjaśnieniach w sprawie ustalania wysokości kar pieniężnych za 
stosowanie praktyk ograniczających konkurencję – do szkodliwości naruszenia. Prezes UOKiK 
wymienił wśród nich: (1) naturę naruszenia, (2) specyfikę rynku, na którym doszło do naruszenia, 
(3) działalność przedsiębiorcy, która stanowiła przedmiot naruszenia. Ze wskazanych Wyjaśnień 
wynika, że naturę naruszenia, która stanowi kryterium podziału naruszeń na bardzo poważne, 
poważne i pozostałe, Prezes UOKiK wiąże w istocie z rodzajem zakazanej praktyki, przy czym 
„natura naruszenia” jest odpowiednikiem wagi naruszenia (ang. gravity), którym to określeniem 
posługiwały się nieobowiązujące już wytyczne Komisji w sprawie metody ustalania grzywien na-
kładanych na mocy art. 15 ust. 2 rozporządzenia nr 17 oraz art. 65 ust. 5 Traktatu ustanawiają-
cego Europejską Wspólnotę Węgla i Stali11. Postuluję posłużenie się w art. 111 ust. 1 pkt 1 uokik 
określeniem „rodzaj zakazanej praktyki”. Jeśli chodzi o specyfikę rynku, moim zdaniem w art. 111 
ust. 1 pkt 1 uokik należy posłużyć się określeniem „specyfika rynku właściwego”, a nie 
„specyfika rynku, na którym doszło do naruszenia”. Wynika to z faktu, że przepisy zakazujące 
praktyk ograniczających konkurencję odnoszą się do rynku właściwego, który dodatkowo został 
przez ustawodawcę zdefiniowany. I wreszcie, „działalność przedsiębiorcy, która stanowiła przed-
miot naruszenia”. Jest to określenie zasługujące na szczególną krytykę. We wskazanych wyżej 
Wyjaśnieniach pojawia się ono dwukrotnie, przy czym Prezes UOKiK nie objaśnił, co ono ozna-
cza, natomiast w pkt 2.2 Wyjaśnień („Specyfika rynku oraz działalności przedsiębiorcy”) mowa 
jest w istocie o wpływie naruszenia na rynek. Przedmiot naruszenia zdaje się być tu rozumiany 
jako to, czym przedsiębiorca narusza przepisy ustawy, mimo że przeważnie przedmiot naruszenia 
jest rozumiany w piśmiennictwie jako to, co zostaje naruszone (konkurencja, własność, posiada-
nie itd.). Nawet gdyby przyjąć sugerowane w Projekcie rozumienie „przedmiotu naruszenia”, to 
działalność przedsiębiorcy, czyli działalność gospodarcza, sama w sobie nie jest przedmiotem 
naruszenia przepisów ustawy (chyba że projektodawcy chodziło o zachowanie – działanie lub 
zaniechanie – przedsiębiorcy, a nie jego działalność) i dla wymiaru kary pieniężnej nie powinno 
mieć znaczenia, czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie zbiorowego 
zaopatrzenia w wodę, czy też przedsiębiorca zajmuje się ochroną osób i mienia. Reasumując, 
w art. 111 ust. 1 pkt 1 uokik proponuję umieścić okres trwania naruszenia, rodzaj zakazanej 
praktyki, specyfikę rynku właściwego oraz skutki naruszenia, zwłaszcza wyrządzone szko-
dy oraz osiągnięte korzyści. 

Punkt drugi w art. 111 ust. 1 uokik powinien dotyczyć kar pieniężnych za naruszenie obo-
wiązku uzyskania zgody na dokonanie koncentracji przed jej dokonaniem. Czy w tym przypadku 
można powtórzyć szczegółowe kryteria ustalania wysokości kar pieniężnych nakładanych za 
naruszenia zakazu praktyk ograniczających konkurencję? Niezbyt przydatnym czynnikiem byłby 
w tym przypadku rodzaj dokonanej koncentracji (stosownie do art. 13 ust. 2 uokik). Natomiast 
zasadne jest wyliczenie trzech pozostałych kryteriów, przy czym jeśli chodzi o skutki naruszenia, 
należałoby w sposób nieenumeratywny wymienić ograniczenie konkurencji na rynku i jego 
stopień. Naruszenie obowiązku, o którym mowa, powinno bowiem spotykać się z wyższą karą, 
gdy koncentracja, której zamiaru nie zgłoszono Prezesowi UOKiK, doprowadziła do istotnego 

11 Dz. Urz. WE 1998 C 9/3. 
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ograniczenia konkurencji na rynku (w takim bowiem przypadku Prezes UOKiK – gdyby mu zgło-
szono zamiar koncentracji – nie udzieliłby bezwarunkowej zgody na jej dokonanie). 

Punkt trzeci w art. 111 ust. 1 uokik powinien dotyczyć kar pieniężnych za naruszenie za-
kazu określonego w art. 24 uokik. O ile w przypadku tej kategorii naruszeń rodzaj zakazanej 
praktyki może – obok okresu trwania naruszenia i skutków naruszenia – mieć znaczenie 
dla wymiaru kary pieniężnej, o tyle pominąć można specyfikę rynku właściwego. Przepisy 
dotyczące zakazu praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów nie posługują się  
tym pojęciem. 

Kolejne punkty w art. 111 ust. 1 uokik powinny dotyczyć kar pieniężnych za naruszenia pro-
ceduralne, naruszenia obowiązku wykonywania orzeczeń, a jeśli ustawodawca zdecyduje się 
na wprowadzenie art. 106a uokik – również kar, o których mowa w tym przepisie. Jeśli chodzi 
o naruszenia proceduralne, należy zgodzić się w tym miejscu z projektodawcą, że specyficz-
nym czynnikiem uwzględnianym przy nakładaniu kar pieniężnych za te naruszenia powinien 
być wpływ naruszenia na postępowanie przed Prezesem UOKiK (projektodawca ogranicza 
ten czynnik do przebiegu postępowania i terminu jego zakończenia, co jednak nie wydaje się 
zasadne), choć w istocie czynnik ten można zaliczyć do szerszej kategorii w postaci skutków  
naruszenia. 

Co do naruszeń obowiązku wykonywania orzeczeń, należy zgodzić się z projektodawcą, 
że specyficznym czynnikiem uwzględnianym przy nakładaniu kar pieniężnych za te narusze-
nia powinny być skutki naruszenia. Natomiast pewne trudności sprawia kryterium w postaci 
okresu trwania naruszenia. Projektodawca pominął to kryterium. Można domyślać się, że cho-
dziło głównie o to, że kary pieniężne nakładane na podstawie art. 107 uokik na przedsiębior-
ców w związku z niewykonywaniem orzeczeń naliczane są za każdy dzień zwłoki w wykonaniu 
orzeczenia. W związku z tym uwzględnianie okresu trwania naruszenia kryje się już w samej 
konstrukcji kar pieniężnych. Jednakże kary za niewykonanie orzeczeń, nakładane na osoby 
zarządzające (pełniące funkcje kierownicze lub wchodzące w skład organów zarządzających 
przedsiębiorców) na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 1 uokik nie posiadają takiej konstrukcji i wy-
mierzane są w wysokości do pięćdziesięciokrotności przeciętnego wynagrodzenia. Zatem 
okres trwania naruszenia obowiązku powinien być tu czynnikiem uwzględnianym przy ustaleniu  
wysokości kary. 

Ostatnie zagadnienie dotyczy kar pieniężnych, które miałyby być nakładane na podstawie 
art. 106a ust. 1 uokik na osoby zarządzające. Czynnikami uwzględnianymi przy ustalaniu ich 
wysokości miałyby być skutki rynkowe naruszenia, okres naruszenia, stopień wpływu działania 
lub zaniechania osoby zarządzającej na naruszenie przez przedsiębiorcę zakazu określonego 
w art. 6 pkt 1–6 uokik lub art. 101 ust. 1 lit. a–e TFUE oraz sytuacja materialna tej osoby zarzą-
dzającej. Trzecie z wymienionych kryteriów nie jest zbyt jasne. Kara pieniężna ma być nakładana 
na osobę zarządzającą za to, że dopuściła ona do naruszenia przez przedsiębiorcę zakazu. Czy 
osoba zarządzająca może dopuścić w mniejszym bądź większym stopniu do naruszenia przez 
przedsiębiorcę zakazu? Czy projektodawca miał na myśli sytuacje, w których osoba zarządzająca 
wpływa na naruszenie w mniejszym bądź większym stopniu w zależności od tego, czy jest tylko 
jednym z członków kolegialnego organu zarządzającego czy też może prowadzić sprawy podmio-
tu zarządzanego jednoosobowo? Jeśli prawidłowe jest to ostatnie przypuszczenie, to jakie ratio 
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przemawia za stopniowaniem kary pieniężnej w zależności od tego, jak liczne jest grono osób 
zarządzających danym przedsiębiorcą? Nasuwa się jeszcze jedno przypuszczenie, mianowicie, 
że Prezes UOKiK może chcieć użyć projektowanej podstawy prawnej wobec członków organów 
zarządzających, którzy mogąc głosować przeciwko podjęciu uchwały dotyczącej zakazanej prak-
tyki, powstrzymują się od głosu i poprzez swoje „zaniechanie” dopuszczają do naruszenia przez 
przedsiębiorcę zakazu. Być może Prezes UOKiK uważa, że oni również wpływają na naruszenie, 
tyle że w mniejszym stopniu niż ci członkowie organu, którzy głosowali za podjęciem uchwały. 
Żadne z tych wyjaśnień nie jest przekonywujące; moim zdaniem, omawiane kryterium nie po-
winno znaleźć się w art. 111 ust. 1 uokik. 

Podobnie nie powinno się w nim znaleźć kryterium w postaci sytuacji materialnej 
osoby zarządzającej. Po pierwsze, jak wskazano w piśmie Wiceprezesa Rządowego Centrum 
Legislacji z 21.01.2013 r.12, ustawa nie przewiduje instrumentów pozwalających Prezesowi UOKiK 
na ustalanie sytuacji materialnej osoby zarządzającej. Po drugie, jeśli projektodawca chciałby, by 
nakładana kara pieniężna pozostawała w proporcji do poziomu zamożności osoby zarządzającej, 
powinien podstawą wymiaru kary uczynić np. wielokrotność jej wynagrodzenia. 

iV. Projektowane okoliczności łagodzące  
i okoliczności obciążające

Jak wskazałam powyżej, jestem zdania, że materia projektowanych pięciu pierwszych ustępów 
w art. 111 uokik może stanowić przedmiot jednego ustępu (pierwszego). Z kolei zamiast trzech 
kolejnych projektowanych ustępów (6–8) wystarczające będą dwa ustępy (2 i 3). Projektowany 
art. 111 ust. 6 uokik stanowi, że wysokość kary ustalona na podstawie ust. 1–5 może ulec zmianie 
w przypadku wystąpienia okoliczności łagodzących lub obciążających w sprawie. Sformułowanie 
to uważam za nieprawidłowe. Istota uwzględniania okoliczności łagodzących i obciążających 
nie sprowadza się do zmiany ustalonej wysokości kary pieniężnej. O takiej zmianie mowa jest 
przykładowo w projektowanym art. 112 ust. 6 uokik. Uwzględnianie okoliczności łagodzących 
i obciążających stanowi jedynie część procesu ustalania wysokości kary pieniężnej. Z „ustalo-
ną wysokością kary” mamy do czynienia na końcowym etapie tego procesu, a jego sztuczne 
dzielenie na dwie części byłoby wyjątkowym rozwiązaniem ustawowym w polskim prawie ad-
ministracyjnym. Uwzględnianie okoliczności łagodzących i obciążających można potrak-
tować w kolejnych ustępach (2 i 3) art. 111 uokik jako część pewnej sekwencji czynników 
uwzględnianych przy ustalaniu wysokości nakładanej kary pieniężnej. Zamiast dodawać 
proponowany przez projektodawcę ustęp, można rozpocząć ustęp, który będzie następował po 
treści dotyczącej czynników uwzględnianych przy ustalaniu wysokości kar pieniężnych (według 
mojej propozycji ustęp drugi), od wyrazów: „Przy ustalaniu wysokości kar pieniężnych, o których 
mowa w art. 106–108, należy uwzględnić również okoliczności łagodzące, do których należą  
w szczególności (…)”. 

Proponowane w Projekcie okoliczności łagodzące, jak i okoliczności obciążające, ujmę po-
niżej w zestawieniach tabelarycznych. 

12 http://legislacja.rcl.gov.pl/lista/2/projekt/85314/katalog/85330 (dostęp 28.01.2013), s. 6.
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Tabela 2. Proponowane okoliczności łagodzące według projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie 
konkurencji i konsumentów oraz o zmianie niektórych innych ustaw
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art. 106 ust. 1 pkt 1–2 
w zakresie naruszenia 
art. 6 uokik lub art. 101 
TFUE X X X X X X
art. 106 ust. 1 pkt 1–2 
w zakresie naruszenia 
art. 9 uokik lub art. 102 
TFUE X X X X
art. 106 ust. 1 pkt 3 [X] [X]
art. 106 ust. 1 pkt 4 X X X X
art. 106 ust. 2
art. 106a X X X X X
art. 107
art. 108 ust. 1 pkt 2 X X
art. 108 w pozostałym 
zakresie

Źródło: opracowanie własne na podstawie Projektu.

Po pierwsze, należy zwrócić uwagę, że odnośnie do kar pieniężnych nakładanych za naru-
szenia proceduralne na podstawie art. 106 ust. 2, art. 107, art. 108 (z wyłączeniem ust. 1 pkt 2) 
uokik nie przewidziano żadnych okoliczności łagodzących uwzględnianych przy ustalaniu wy-
sokości kary. Po drugie, jeśli chodzi o naruszenia przepisów o kontroli koncentracji, to projekto-
dawca przewidział okoliczności łagodzące dla przypadku „niezgłoszenia zamiaru koncentracji, 
o którym mowa w art. 13”. Tymczasem za tego rodzaju naruszenie ustawy kara pieniężna może 
być nałożona na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 2 uokik. Natomiast na podstawie art. 106 ust. 1 
pkt 3 uokik może być nałożona kara pieniężna za dokonanie koncentracji bez uzyskania zgody 
Prezesa UOKiK (ale niekoniecznie bez zgłoszenia zamiaru koncentracji, o którym mowa w art. 13 
uokik). Po trzecie, projektodawca podzielił naruszenia na kategorie i przypisał poszczególnym 
kategoriom okoliczności łagodzące, powtarzając niektóre z nich w zasadzie w każdym punkcie. 
Czytelniejszym rozwiązaniem byłoby wyjęcie tych wspólnych okoliczności łagodzących „przed 
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nawias” i umieszczenie ich w zdaniu wstępnym art. 111 ust. 2 uokik. Zaliczyłabym do nich nie 
tylko współpracę z Prezesem UOKiK w toku postępowania, ale też dobrowolne usunięcie 
skutków naruszenia przepisów ustawy lub podjęcie z własnej inicjatywy działań mających 
na celu usunięcie skutków naruszenia. 

Inne okoliczności łagodzące należałoby ująć w punktach przypisanych do poszczególnych 
kategorii naruszeń przepisów ustawy. Technika projektodawcy budzi jednak poważne zastrzeże-
nia. W projektowanym art. 111 ust. 7 uokik punkt pierwszy dotyczy naruszenia zakazu praktyk 
ograniczających, przy czym litery a (bierna rola przedsiębiorcy w naruszeniu) i b (działanie pod 
przymusem) dotyczą wyłącznie naruszeń zakazu porozumień ograniczających konkurencję. Moim 
zdaniem, okoliczności łagodzące dotyczące naruszeń zakazu praktyk ograniczających powinny 
być wymienione w dwóch pierwszych punktach dotyczących: (1) naruszeń zakazu porozumień 
ograniczających konkurencję, (2) naruszeń zakazu nadużywania pozycji dominującej. W obu tych 
punktach (podobnie jak i w punkcie czwartym dotyczącym naruszeń zakazu praktyk naruszających 
zbiorowe interesy konsumentów) należałoby wymienić zaprzestanie naruszenia przed wszczę-
ciem postępowania lub niezwłocznie po jego wszczęciu lub podjęcie z własnej inicjatywy 
działań mających na celu zaprzestanie naruszenia. Natomiast dodatkowo w punkcie pierwszym 
należałoby wymienić naruszenie dokonane w celu uniknięcia przymusu (ale nie wyłącznie 
„działanie” pod przymusem, gdyż po pierwsze, ustawę może naruszać również zaniechanie, a po 
drugie, w przypadku zachowania pod przymusem, czy to fizycznym, czy też psychicznym, trudno 
zakładać zaistnienie winy jako przesłanki nałożenia kary pieniężnej) oraz bierną rolę w naru-
szeniu, w tym niewykonywanie postanowień porozumienia ograniczającego konkurencję 
(ale nie „unikanie przez przedsiębiorcę wprowadzenia w życie postanowień porozumienia” – to 
sformułowanie nie odpowiada standardom polskiego języka prawnego). 

Punkt trzeci powinien dotyczyć naruszenia obowiązku uzyskania zgody na dokonanie kon-
centracji przed jej dokonaniem. Okolicznością łagodzącą karę za to naruszenie powinno być 
poinformowanie Prezesa UOKiK o naruszeniu, jeżeli Prezes Urzędu nie posiadał w tym 
czasie tej informacji. Propozycja Prezesa UOKiK nie zawiera tego zastrzeżenia, przez co nawet 
poinformowanie Prezesa UOKiK o dokonaniu koncentracji, o którym Prezes UOKiK posiadał już 
wiedzę, musiałoby i tak być traktowane jako okoliczność łagodząca. 

Jeśli wprowadzony zostanie art. 106a uokik, potrzebne będą również okoliczności łagodzące 
dotyczące kar pieniężnych nakładanych na osoby zarządzające. Projekt powtarza okoliczności 
łagodzące dotyczące kar pieniężnych nakładanych na przedsiębiorców, z pewnymi różnicami. Po 
pierwsze, nie ujęto wśród nich biernej roli w naruszeniu. Po drugie, w przypadku okoliczności ła-
godzącej polegającej na zaniechaniu stosowania niedozwolonej praktyki wymaga się, by nastąpiło 
ono z własnej inicjatywy karanej osoby zarządzającej, podczas gdy wymogu „własnej inicjatywy” 
nie ujęto w sformułowaniu analogicznej okoliczności łagodzącej dotyczącej przedsiębiorcy13. 
W mojej ocenie, katalog okoliczności łagodzących dotyczący osoby zarządzającej powinien być 
tożsamy z katalogiem dotyczącym przedsiębiorcy, zatem zamiast tworzyć kolejny punkt, moż-
na poszerzyć zakres punktu 1. 

13 Zatem paradoksalnie, gdyby Prezes UOKiK niezwłocznie po wszczęciu postępowania wydał decyzję na podstawie art. 89 uokik i przedsiębior-
ca wykonałby wynikający z niej obowiązek zaniechania określonych działań, byłaby to okoliczność łagodząca karę nakładaną w decyzji kończącej  
postępowanie. 
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Tabela 3. Proponowane okoliczności obciążające według projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie 
konkurencji i konsumentów oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Podstawa praw-
na nałożenia kary 

pieniężnej

Okoliczności obciążające

ro
la

 li
de

ra
, i

ni
cj

at
o-

ra
 n

ie
do

zw
ol

on
eg

o 
po

ro
zu

m
ie

ni
a

pr
zy

m
us

za
ni

e,
  

w
yw

ie
ra

ni
e 

pr
es

ji 
itd

.

up
rz

ed
ni

e 
po

do
bn

e 
na

ru
sz

en
ie

 p
rz

ep
is

ów
 

us
ta

w
y

um
yś

ln
oś

ć 
na

ru
sz

en
ia

zn
ac

zn
y 

za
si

ęg
  

te
ry

to
ria

ln
y 

na
ru

sz
e-

ni
a 

lu
b 

je
go

 s
ku

tk
ów

zn
ac

zn
e 

ko
rz

yś
ci

 u
zy

-
sk

an
e 

w
 z

w
ią

zk
u 

z 
do

-
ko

na
ny

m
 n

ar
us

ze
ni

em

art. 106 ust. 1 pkt 1–2 
w zakresie narusze-
nia art. 6 uokik lub 
art. 101 TFUE X X X X   
art. 106 ust. 1 pkt 1–2 
w zakresie narusze-
nia art. 9 uokik lub 
art. 102 TFUE   X X   
art. 106 ust. 1 pkt 3   X X   
art. 106 ust. 1 pkt 4   X X X X
art. 106 ust. 2       
art. 106a X X X X  X
art. 107     
art. 108       

Źródło: opracowanie własne na podstawie Projektu.

Co do projektowanych okoliczności obciążających, po pierwsze, należy zwrócić uwagę, że 
odnośnie do kar pieniężnych nakładanych za naruszenia proceduralne ma podstawie art. 106 
ust. 2, art. 107, art. 108 uokik nie przewidziano żadnych okoliczności obciążających uwzględ-
nianych przy ustalaniu wysokości kary. Po drugie, tak samo jak w przypadku okoliczności łago-
dzących projektodawca podzielił naruszenia na kategorie i przypisał poszczególnym kategoriom 
okoliczności obciążające, powtarzając niektóre z nich w każdym punkcie. Zatem analogicznie do 
wcześniejszego postulatu zaproponuję ujęcie wspólnych okoliczności obciążających w zdaniu 
wstępnym art. 111 ust. 3 uokik. Zaliczyłabym do nich w pierwszym rzędzie uprzednie podob-
ne naruszenie przepisów ustawy oraz umyślność naruszenia. Niezrozumiałe jest, dlacze-
go projektodawca zaproponował znaczny zasięg terytorialny naruszenia lub jego skutków oraz 
znaczne korzyści uzyskane w związku z dokonanym naruszeniem jako okoliczności obciążające 
jedynie odnośnie do naruszenia zakazu praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów. 
Projektodawca uznał ponadto za okoliczność obciążającą znaczne korzyści, które uzyskano 
w związku z dokonaniem naruszenia, jedynie w przypadku kar pieniężnych za naruszenie zakazu 
praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów oraz kar pieniężnych, które miałyby być 
nakładane na podstawie art. 106a uokik. 

W mojej ocenie, należałoby jako okoliczność obciążającą wspólną wszystkim kategoriom 
naruszeń przepisów uokik potraktować znaczny zakres skutków naruszenia przejawiający się 
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przede wszystkim w znacznym zasięgu terytorialnym skutków naruszenia lub w znacznych 
korzyściach osiągniętych w wyniku naruszenia. Okolicznościami obciążającymi specyficznymi 
dla kar pieniężnych nakładanych za naruszenie zakazu porozumień ograniczających konkuren-
cję (w tym art. 106 uokik w razie jego wprowadzenia) powinny być: (1) rola inicjatora zawarcia 
porozumienia ograniczającego konkurencję lub nakłanianie innych podmiotów do uczestnictwa 
w porozumieniu bądź też (2) stosowanie presji wobec innych podmiotów celem przymuszenia 
ich do wykonywania porozumienia ograniczającego konkurencję lub stosowanie wobec innych 
podmiotów sankcji za jego niewykonywanie. Proponowane przez projektodawcę przepisy art. 111 
ust. 8 pkt 1 lit. a oraz pkt 3 lit. a uokik zawierają rozbieżności terminologiczne – w pierwszym mowa 
jest o liderze, inicjatorze, a w drugim – o organizatorze, inicjatorze niedozwolonego porozumienia. 
Z kolei projektowane przepisy art. 111 ust. 8 pkt 1 lit. b oraz pkt 3 lit. b uokik, stanowiąc o „wprowa-
dzeniu w życie lub kontynuowaniu naruszenia”, budzą zastrzeżenia z językowego punktu widzenia. 

* * *
Na aprobatę zasługuje fakt, że w przepisach uokik miałyby znaleźć się pewne rozwiązania 

dotyczące ustalania wysokości kar pieniężnych, które dotychczas wynikały wyłącznie z niewią-
żących prawnie dokumentów Prezesa UOKiK i po części z orzecznictwa sądowego. Natomiast 
proponowane przepisy, które mają określać te rozbudowane zasady, zdecydowanie wymagają 
istotnych korekt i dopracowania pod wieloma względami. 
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Małgorzata Sieradzka*

Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów – potrzeba 
zmian przepisów wywołujących wątpliwości interpretacyjne 

Spis treści
I. Wprowadzenie 
II. Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa w postępowaniu przed Prezesem Urzędu Ochrony 

Konkurencji i Konsumentów 
 1. Uwagi wstępne 
 2. Problem zapewnienia ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa w postępowaniu wyjaśniającym
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zastosowania kary pieniężnej za zwłokę w wykonaniu decyzji 

Streszczenie 
Celem artykułu jest przedstawienie kilku przepisów ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, 
które w toku jej stosowania wywołują wątpliwości interpretacyjne. Praktyka stosowania ustawy. 
o ochronie konkurencji i konsumentów z 2007 r. ukazała potrzebę jej nowelizacji, także w zakre-
sie eliminacji tych przepisów. Założenia projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie konkurencji 
i konsumentów1 wychodzą jej naprzeciw, jednak ich analiza skłania do głębszej refleksji, gdyż 

* Dr nauk prawnych; adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego w Warszawie; współpracownik Kancelarii Adwokackiej Adw. 
K. Wawrzaszek-Kosmalska.
1 Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów opublikowany 15.05.2012 r. oraz projekt założeń projektu 
ustawy o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów z dnia 19 października 2012 r. (dalej jako nowelizacja lub projekt założeń). 



www.ikar.wz.uw.edu.pl            internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 2013, nr 1(2)

Małgorzata Sieradzka            Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów – potrzeba zmian przepisów...46

proponowane zmiany są niewystarczające. W związku z tym, iż nowelizacja ustawy nie rozwiązuje 
wszystkich problemów pojawiających się w toku jej stosowania, istotne staje się wskazanie kilku 
przepisów ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów wywołujących wątpliwości interpretacyjne, 
a jednocześnie całkowicie w niej pominiętych. Dotyczy to instytucji ochrony tajemnicy przedsię-
biorstwa w postępowaniu przed Prezesem UOKiK, charakteru wykroczenia z art. 114 ustawy oraz 
terminu wykonania decyzji o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów 
i nakazaniu zaniechania jej stosowania. Uzasadniona zostanie potrzeba zmian tych przepisów 
wraz ze wskazaniem możliwych rozwiązań. 

Słowa kluczowe: postępowanie wyjaśniające; ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa; wykroczenie 
na szkodę konsumentów; wykonanie decyzji nakazującej zaniechania stosowania praktyki na-
ruszającej zbiorowe interesy konsumentów; termin wykonania decyzji nakazującej zaniechania 
stosowania praktyki naruszającej zbiorowe interesy konsumentów.

i. Wstęp
Celem artykułu jest zwrócenie uwagi na niektóre przepisy ustawy o ochronie konkurencji 

i konsumentów2 budzące wątpliwości interpretacyjne. Analizie poddano instytucję tajemnicy przed-
siębiorstwa w postępowaniu przed Prezesem UOKiK, wykroczenie z art. 114 uokik oraz termin 
wykonania decyzji o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów i nakazu-
jącej zaniechanie jej stosowania. W związku z tym, że przepisy te nie zostały ujęte w nowelizacji 
ustawy, konieczne staje się uzasadnienie potrzeby ich zmiany. 

W postępowaniu przed Prezesem UOKiK przedsiębiorca ma prawo do ochrony tajemnicy 
przedsiębiorstwa i innych tajemnic podlegających ochronie na podstawie odrębnych przepisów. 
Jednak nowelizowana ustawa nie zawiera regulacji chroniącej tajemnicę przedsiębiorstwa w po-
stępowaniu wyjaśniającym, co powoduje iż wnioski o ograniczenie prawa wglądu do materiału 
dowodowego są traktowane jako bezprzedmiotowe. W związku z powyższym należy przeanalizo-
wać aktualne przepisy ustawy w przedmiocie ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa oraz wskazać 
zakres zmian, których wprowadzenie zagwarantuje ochronę tajemnicy przedsiębiorstwa w postę-
powaniu wyjaśniającym. 

Kolejnym zagadnieniem omawianym w publikacji jest charakter sprawy o wykroczenie z art. 114 
ust. 1 uokik. Zbadanie wykroczenia polegającego na nieudzieleniu rzecznikowi konsumentów 
informacji i wyjaśnień, będących przedmiotem jego wystąpienia, pozwoli ustalić przedmiot jego 
ochrony. W związku z tym, że przepis art. 114 ust. 1 uokik nie określa charakteru tego wykroczenia 
(czy jest to wykroczenie na szkodę konsumentów, czy też podlega innej kwalifikacji), w praktyce 
stosowania ustawy pojawiają się trudności w ustaleniu uprawnień rzecznika konsumentów do 
występowania w roli oskarżyciela publicznego w tych sprawach3. 

W publikacji poruszam również problem braku wskazania w ustawie terminu wykonania pra-
womocnych decyzji Prezesa UOKiK wydanych w sprawach praktyk naruszających zbiorowe inte-
resy konsumentów (decyzja o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów 

2 Ustawa z 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, Dz.U. Nr 50, poz. 331 ze zm. (dalej: uokik lub ustawa). 
3 Zob. postanowienie SN z 28.03.2012 r., I KZP 23/11.
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i nakazująca zaniechanie jej stosowania)4. Wskazuję także trudności, jakie powstają w ustaleniu 
terminu wykonania decyzji o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów 
i nakazującej zaniechanie jej stosowania. Z punktu widzenia interesu przedsiębiorcy kluczowe 
znaczenie ma ustalenie, kiedy decyzja o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe interesy kon-
sumentów i nakazująca jej zaniechanie może zostać uznana za wykonaną, a także kiedy przed-
siębiorca powinien przystąpić do jej wykonania. Powyższe ma istotne znaczenie z punktu widzenia 
zastosowania sankcji z art. 107 uokik (kar pieniężnych za niewykonanie decyzji). 

ii. Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa  
w postępowaniu przed Prezesem UOKiK

1. Uwagi wstępne 

W postępowaniu przed Prezesem UOKiK przedsiębiorca ma prawo do ochrony tajemnicy 
przedsiębiorstwa i innych tajemnic podlegających ochronie na podstawie odrębnych przepisów. 
Pojęcie tajemnicy przedsiębiorstwa zostało zdefiniowane w art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nie-
uczciwej konkurencji5, zgodnie z którym przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione 
do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa 
lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął nie-
zbędne działania w celu zachowania ich poufności. Wykluczone jest objęcie tajemnicą informacji, 
które osoba zainteresowana może uzyskać w zwykłej i dozwolonej drodze6. Przedsiębiorca ma 
prawo do ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa, jeśli jej ujawnienie mogłoby naruszyć jego interes7. 
W postępowaniu przed Prezesem UOKiK kluczowe znaczenie ma zapewnienie ochrony tajemnicy 
przedsiębiorstwa nie tylko stronom postępowania, lecz także innym podmiotom, które przekazują 
organowi antymonopolowemu informacje w związku z podejmowanymi przez ten organ działaniami8. 
Prawo przedsiębiorcy do ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa przysługuje w postępowaniu przed 
Prezesem UOKiK, a zatem także w postępowaniu wyjaśniającym. Przedsiębiorca przekazujący in-
formacje zawierające tajemnicę przedsiębiorstwa ma oczywisty interes prawny w uzyskaniu dostępu 
mechanizmu ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa, jaki przewidziany jest w nowelizowanej ustawie9. 
Jednak należy wskazać, iż aktualny kształt przepisu art. 69 uokik nie reguluje kwestii ochrony ta-
jemnicy przedsiębiorstwa w postępowaniu wyjaśniającym. W kontekście dalszych rozważań istotne 
staje się znalezienie podstaw ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa w postępowaniu wyjaśniającym.

2. Problem zapewnienia ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa w postępowaniu wyjaśniającym

Istotnym zagadnieniem prawnym, które nie zostało uregulowane w nowelizowanej ustawie jest 
ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa w postępowaniu wyjaśniającym. Art. 69 ust. 1 uokik dotyczy 
bowiem ograniczenia prawa wglądu do materiału dowodowego załączonego do akt sprawy, który 

4 Decyzja określona w art. 26 uokik. 
5 Ustawa z 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t jedn. Dz.U. Nr 153, poz.1503).
6 Wyrok SN z 5.09.2001 r. (I CKN 1159-00, OSNC 2002-5-67). 
7 Należy jednak pamiętać, że zastrzeżenie przed przedsiębiorcę określonych informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa musi być skuteczne. Zob. 
M. Sieradzka, Glosa do wyroku KIO z 23.04. 2010 r., KIO/UZP 528/10, LEX/El. Teza nr 1. W orzecznictwie wskazuje się, że informacja może zostać 
zastrzeżona jedynie w wypadku łącznego spełnienia trzech przesłanek: 1) ma ona charakter techniczny, technologiczny lub organizacyjny przedsiębior-
stwa, 2) nie została ujawniona do wiadomości publicznej, 3) podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania jej w poufności; zob. 
wyrok SN z 3.10.2000 r., I CKN 304/00.
8 Przekazują informacje w trybie art. 50 uokik.
9 Zob. postanowienie SN z 8.04.2010 r. sygn. akt III SZP 1/10. 
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przecież nie występuje w postępowaniu wyjaśniającym. Informacje uzyskane w tym postępowaniu 
mają jedynie status informacji i dokumentów, a materiałem dowodowym mogą stać się dopiero 
w sytuacji wszczęcia właściwego postępowania w sprawie. 

Biorąc powyższe pod uwagę trzeba wskazać, iż projektowane zmiany w zakresie wniosków 
o ograniczenie prawa wglądu do materiału dowodowego powinny uwzględniać również etap 
postępowania wyjaśniającego. Istotne staje się wprowadzenie regulacji w zakresie możliwości 
złożenia wniosku o ograniczenie prawa wglądu do materiału dowodowego w postępowaniu wy-
jaśniającym. W związku z tym, że w aktualnym stanie prawnym wnioski takie są odrzucane jako 
bezprzedmiotowe warto zbadać, czy możliwe jest zastosowanie art. 69 uokik w postępowaniu 
wyjaśniającym. Istotne staje się również ustalenie zakresu przedmiotowego wniosku o ograni-
czenia prawa wglądu do materiału dowodowego złożonego w postępowaniu wyjaśniającym, a to 
z uwagi na brak występowania w nim materiału dowodowego.

3.  Konsekwencje złożenia wniosku o ograniczenie prawa wglądu do materiału dowodowego 
w postępowaniu wyjaśniającym

Wnioski o ograniczenie prawa wglądu do materiału dowodowego składane w postępowaniu 
wyjaśniającym są traktowane jako bezprzedmiotowe. Czy jednak można narażać podmioty, które 
przekazują informacje i dokumenty w postępowaniu wyjaśniającym, na niebezpieczeństwo ujaw-
nienia tajemnicy przedsiębiorstwa w sytuacji wszczęcia przez organ antymonopolowy właściwego 
postępowania w sprawie? Postawione pytanie zmierza do ustalenia, czy tajemnica przedsiębior-
stwa jest chroniona w postępowaniu wyjaśniającym oraz czy środkiem jej ochrony jest wniosek 
o ograniczenie prawa wglądu do materiału dowodowego. 

Brak regulacji w zakresie ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa w postępowaniu wyjaśniającym 
można uzasadnić charakterem tego postępowania oraz brakiem jego stron. Wewnątrzadministracyjny 
charakter postępowania wyjaśniającego wyłącza możliwość ujawnienia tajemnicy przedsiębiorstwa 
– dodatkowo jej ochronę wzmacnia przepis art. 71 uokik. Gromadzone w postępowaniu wyjaśnia-
jącym dokumenty i informacje nie podlegają ujawnieniu, co może sugerować, iż zapewniona jest 
ich ochrona przed ujawnieniem. Sytuacja zmienia się jednak diametralnie, gdy postępowanie wy-
jaśniające daje podstawy do wszczęcia przez organ antymonopolowy właściwego postępowania10. 
Wszczęcie właściwego postępowania wiąże się z włączeniem informacji i dokumentów zebranych 
w postępowaniu wyjaśniającym do materiału dowodowego, a wówczas pojawia się niebezpieczeń-
stwo ujawnienia informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa. Można zatem wyobrazić sobie 
sytuację, w której wniosek podmiotu przekazującego informacje w trybie art. 50 uokik o ogranicze-
nie prawa wglądu do materiału dowodowego, złożony w postępowaniu wyjaśniającym, zostanie 
odrzucony jako bezprzedmiotowy. Wszczęcie przez Prezesa UOKiK właściwego postępowania 
w sprawie naraża jednak na ujawnienie innym podmiotom informacji stanowiących tajemnicę 
przedsiębiorstwa, w zakresie których nie ograniczono prawa wglądu. W tym miejscu pojawia się 
pytanie o podstawy i zakres ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa w postępowaniu wyjaśniającym. 
Jak już wskazywano powyżej, regulacja art. 69 uokik nie znajdzie zastosowania w postępowaniu 
wyjaśniającym – brak w nim bowiem stron postępowania oraz materiału dowodowego. Jak wska-
zuje się w orzecznictwie, Prezes UOKiK na wniosek lub z urzędu ogranicza dostęp do materiału 

10 Zebrane w toku postępowania wyjaśniającego dokumenty i informacje mogą bowiem potwierdzać naruszenie przepisów ustawy.
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dowodowego konkretnemu podmiotowi na wniosek innej strony, co do materiału od niej pochodzą-
cego lub też stronie, lub stronom na wniosek przedsiębiorcy niebędącego stroną postępowania11. 

Powyższe ustalenia potwierdzają brak regulacji chroniącej tajemnicę przedsiębiorstwa w po-
stępowaniu wyjaśniającym. Niezbędne zatem staje się wprowadzenie przepisu umożliwiają-
cego złożenie w postępowaniu wyjaśniającym wniosku o ograniczenie prawa wglądu do 
informacji i dokumentów, które mogą stać się materiałem dowodowym w razie wszczęcia 
przez Prezesa UOKiK postępowania w sprawie (następuje ich włączenie do materiału do-
wodowego). Tylko wówczas możemy mówić o skutecznej ochronie tajemnicy przedsiębior-
stwa w postępowaniu wyjaśniającym. 

4. Skuteczność ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa w postępowaniu wyjaśniającym 

Zapewnienie podmiotom przekazującym informacje i dokumenty w trybie art. 50 uokik prawa 
do ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa, wymaga precyzyjnego uregulowania zakresu wniosku 
o ograniczenie prawa wglądu do materiału dowodowego załączonego do akt sprawy. W sytuacji 
wszczęcia przez organ antymonopolowy właściwego postępowania w sprawie, informacje uzyska-
ne w trybie art. 50 uokik zostają zaliczone w poczet materiału dowodowego. Wówczas niezbędne 
staje się zapewnienie ochrony tym informacjom, jeszcze przed ich ujawnieniem. Podmioty prze-
kazujące informacje w trybie art. 50 uokik powinny mieć prawo złożenia wniosku o ograniczenie 
prawa wglądu do materiału dowodowego. Wniosek ten – w sytuacji wszczęcia postępowania 
w sprawie – powinien być rozpoznany jeszcze przed zawiadomieniem stron o wszczęciu po-
stępowania, ponieważ załączenie informacji i dokumentów uzyskanych w trybie art. 50 uokik do 
akt sprawy powoduje, iż stają się one materiałem dowodowym w rozumieniu art. 69 ust. 1 uokik. 
Załączenie do akt sprawy jest zatem tym momentem, kiedy najpóźniej wniosek o ograniczenie 
prawa wglądu do materiału dowodowego powinien być rozpoznany12. 

Powyższe rozważania miały na celu ukazanie potrzeby nowelizacji przepisów ustawy do-
tyczących tajemnicy przedsiębiorstwa w szerszym zakresie, niż przewidują to jej projektowane 
zmiany13. Nowelizacja ustawy – obok usystematyzowania przepisów w zakresie wniosków o ogra-
niczenie prawa wglądu do materiału dowodowego – powinna również wyraźnie odnieść się do 
takich wniosków składanych w postępowaniu wyjaśniającym. Biorąc bowiem pod uwagę prawo 
przedsiębiorcy do ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa w postępowaniu przed Prezesem UOKiK14, 
nie można akceptować poglądu o bezprzedmiotowości wniosku o ograniczenie prawa wglądu do 
materiału dowodowego w postępowaniu wyjaśniającym. 

iii. Potrzeba zmian niektórych przepisów ustawy  
o ochronie konkurencji i konsumentów

1. Uwagi wstępne 

Praktyka stosowania nowelizowanej ustawy ukazuje wątpliwości interpretacyjne pojawiające 
się przy stosowaniu niektórych jej przepisów. W związku z tym, że proponowane w założeniach 
11 Postanowienie SN z 8.04.2010 r. sygn. akt III SZP 1/10. 
12 Ibidem. 
13 Potrzebę taką zgłasza również M. Bernatt – zob. Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Potrzeba nowelizacji – perspektywa sprawiedliwości 
proceduralnej, iKAR 2012, nr 1(1), s. 94–95. 
14 A. Jurkowska wskazuje, iż Prezes UOKiK jest zobowiązany do ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa także w postępowaniu wyjaśniającym – zob. 
A. Jurkowska [w:] T. Skoczny (red.), Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz, Warszawa 2009, s. 1194. 
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rozwiązania w tym przedmiocie nie są satysfakcjonujące, poniżej przedstawiam dwa zagadnie-
nia prawne wywołujące wątpliwości interpretacyjne.. Pierwsze z nich dotyczy charakteru czynu 
z art. 114 uokik. Ustalenia w tym przedmiocie pozwolą określić uprawnienia rzecznika konsumen-
tów do występowania w roli oskarżyciela publicznego w tych sprawach. 

Drugie z przedstawionych zagadnień odnosi się do terminu wykonania decyzji nakazującej 
zaniechania stosowania praktyki naruszającej zbiorowe interesy konsumentów15. Brak wskazania 
w decyzji terminu jej wykonania wywołuje praktyczne trudności w jego ustaleniu. Termin wyko-
nania decyzji w sprawach praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów ma kluczowe 
znaczenie z punktu widzenia interesu przedsiębiorcy, gdyż stwierdzenie braku jej wykonania 
uprawnia organ antymonopolowy do nałożenia kary pieniężnej. 

2.  Wykroczenie polegające na nieudzieleniu rzecznikowi konsumentów informacji i wyjaś-
nień lub nieustosunkowanie się do jego uwag i opinii

2.1. Przedmiot ochrony z art. 114 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów

Nieudzieleniu rzecznikowi konsumentów informacji i wyjaśnień lub nieustosunkowanie się 
do jego uwag i opinii stanowi wykroczenie (art. 114 uokik). Niezastosowanie się do obowiązku 
z art. 42 ust. 4 uokik zostało poddane karze grzywny. W tym miejscu nasuwa się pytanie, czy 
rzecznikowi konsumentów w sprawach o wykroczenie z art. 114 ust.1 uokik przysługuje legitymacja 
czynna? W powołanym przepisie brak bowiem wskazania charakteru wykroczenia polegającego 
na nieudzieleniu rzecznikowi konsumentów informacji i wyjaśnień lub nieustosunkowaniu się do 
jego uwag i opinii. Należy zatem ustalić, czy wykroczenie z art. 114 uokik jest wykroczeniem na 
szkodę konsumentów. Z uwagi na niejednolitość stanowiska doktryny16 i orzecznictwa17 w tej 
sprawie, ingerencja ustawodawcy w kształt art. 114 uokik przepisu jest jak najbardziej pożądana. 

Wykroczenie z art. 114 ust. 1 uokik polega na nieudzieleniu rzecznikowi konsumentów infor-
macji i wyjaśnień lub nieustosunkowaniu się do jego uwag i opinii i konsumentów. Przed szcze-
gółowym omówieniem przedmiotu ochrony z art. 114 ust. 1 uokik warto wskazać, iż czyn w nim 
wskazany nie znajduje się w katalogu wykroczeń przeciwko interesom konsumentów. Powyższe 
sugeruje, iż nie jest to wykroczenie na szkodę konsumentów18, a zatem rzecznik konsumentów 
nie posiada uprawnień oskarżyciela publicznego w tych sprawach. 

W świetle powyższego istotne staje się określenie charakteru wykroczenia polegającego 
na nieudzieleniu rzecznikowi konsumentów informacji i wyjaśnień lub nieustosunkowaniu się do 
jego uwag i opinii. 

2.2.  Kwalifikacja nieudzielenia rzecznikowi konsumentów informacji i wyjaśnień lub nie-
ustosunkowania się do jego uwag i opinii – wykroczenie na szkodę konsumentów? 

Przedmiotem ochrony z art. 114 ust. 1 uokik nie jest dobro konsumentów. Wykroczenie 
z art. 114 ust. 1 uokik godzi w działalność rzecznika konsumentów, a nie bezpośrednio w interesy 

15 Problem ten dotyczy także decyzji wydawanej w sprawach antymonopolowych. W doktrynie zwraca się uwagę na potrzebę zmiany w tym zakresie 
– zob. K. Kohutek [w:] K. Kohutek, M. Sieradzka, Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz, Warszawa 2008, s. 424–425.
16 Zob. M. Król-Bogomilska [w:] T. Skoczny (red.), Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz, Warszawa 2009, s.1735; M. Radwański 
[w:] A. Stawicki, E. Stawicki, Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz, Warszawa 2011, s. 1294. 
17 Postanowienie SN z dnia 28 marca 2012 r., I KZP 23/11 z glosą aprobującą M. Sieradzkiej, LEX nr 155945; wyrok Sądu Rejonowego w Kraśniku, 
II W 1022/07.
18 Zob. rozdział XV ustawy z 20.05.1971 r. Kodeks Wykroczeń (Dz.U. Nr 12, poz. 114 ze zm.). 
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konsumentów19. Powyższe skłania do przyjęcia poglądu, że nieudzielenie informacji i wyjaśnień 
można kwalifikować jako wykroczenie na szkodę konsumentów, jeśli ustalony zostanie bezpośredni 
związek z interesem konsumenta, ponieważ nieustosunkowanie się do uwag i opinii rzecznika, jak 
i nieudzielenie wyjaśnień i informacji, opóźnia proces dochodzenia roszczeń przez konsumentów, 
a zatem pośrednio szkodzi interesom konsumentów20.

Biorąc pod uwagę wątpliwości interpretacyjne, jakie wywołuje przepis art. 114 ust. 1 uokik 
w zakresie posiadania przez rzecznika konsumentów legitymacji czynnej wydaje się, iż kwestia 
charakteru tego wykroczenia powinna być jasno określona. Zwłaszcza, że sam UOKiK zajmo-
wał stanowisko w tej sprawie21 stwierdzając, iż uznanie wykroczenia, o którym mowa w art. 114 
ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów jako wykroczenia na szkodę konsumentów jest 
zbyt daleko idące. Naruszenie obowiązku udzielenia rzecznikowi wyjaśnień i informacji będących 
przedmiotem wystąpienia lub obowiązku ustosunkowania się do uwag i opinii rzecznika występu-
jącego do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów, jedynie w sposób 
hipotetyczny może czynić szkodę konsumentom. 

Jak zostało wykazane powyżej rzecznik konsumentów nie posiada uprawnień oskarżycie-
la publicznego w sprawach z art. 114 ust. 1 uokik, gdyż wyspecyfikowany w tym przepisie 
czyn nie jest wykroczeniem na szkodę konsumentów. W ramach nowelizacji należałoby 
rozważyć, czy w art. 114 uokik nie należy wyraźnie wskazać, iż wykroczenie polegające 
na naruszeniu obowiązku udzielenia rzecznikowi wyjaśnień i informacji będących przed-
miotem wystąpienia lub obowiązku ustosunkowania się do uwag i opinii rzecznika nie jest 
wykroczeniem na szkodę konsumentów. 

3.  Wykonanie decyzji nakazującej zaniechania stosowania praktyki naruszającej zbiorowe 
interesy konsumentów 

3.1.  Termin na wykonanie decyzji nakazującej zaniechania stosowania praktyki naru-
szającej zbiorowe interesy konsumentów 

Wykonanie decyzji z art. 26 uokik ma kluczowe znaczenie z punktu widzenia możliwości 
nałożenia kary pieniężnej za jej niewykonanie (art. 107 uokik). Brak wskazania w decyzji naka-
zującej zaniechania stosowania praktyki naruszającej zbiorowe interesy konsumentów terminu 
jej wykonania wywołuje praktyczne trudności, nie tylko w zakresie ustalenia terminu przystąpienia 
do jej wykonania przez przedsiębiorcę, lecz także częściowego jej wykonania lub niewykonania. 

W związku z tym, że powyżej wskazane kwestie mają dla przedsiębiorcy kluczowe znacze-
nie z punktu widzenia sankcji za niewykonanie decyzji (art. 107 uokik), pożądane staje się ich 
uregulowanie w taki sposób, aby przedsiębiorcy nie mieli żadnych wątpliwości co do terminu jej 
wykonania. 

Jak już wskazywano powyżej ustalenie wykonania decyzji nakazującej zaniechania sto-
sowania praktyki naruszającej zbiorowe interesy konsumentów ma istotne znaczenie z punktu 
widzenia możliwości wszczęcia postępowania w sprawie nałożenia kary pieniężnej za jej niewy-
konanie. W sytuacji wskazania w decyzji terminu jej wykonania przedsiębiorca nie ma żadnych 

19 Zob. wyrok Sądu Rejonowego w Kraśniku, sygn. akt II W 1022/07. 
20 M. Sieradzka, Glosa do uchwały SN z 8.04.2010 r., sygn. akt III SZP 1/10, LEX /El. 
21 Zob. Pismo Prezesa UOKiK Małgorzaty Krasnodębskiej-Tomkiel do Marszałka Senatu Bogdana Borusewicza z 30.06.2009, znak: DDK-070-10/09/MS. 
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wątpliwości w ustaleniu, kiedy powinien wykonać orzeczenie22. Jednak, gdy decyzja nie zawiera 
terminu wykonania obowiązków w niej wskazanych, pojawiają się trudności z ustaleniem momen-
tu przystąpienia do jej wykonania. Powyższe problemy dodatkowo wzmacnia brak wskazania 
w nowelizowanej ustawie terminu wykonania decyzji w sprawach praktyk naruszających zbiorowe 
interesy konsumentów. Z jednej strony termin wykonania decyzji powinien być realny – przedsię-
biorca powinien mieć bowiem czas na zrealizowanie obowiązków nałożonych w decyzji. Z drugiej 
zaś – konieczna jest szybka eliminacja bezprawnych praktyk naruszających zbiorowe interesy 
konsumentów. Dlatego też w orzecznictwie wskazuje się, iż wykonanie decyzji powinno nastąpić 
niezwłocznie po jej uprawomocnieniu. 

3.2.  Wykonanie decyzji nakazującej zaniechania stosowania praktyki naruszającej 
zbiorowe interesy konsumentów w całości a wykonanie decyzji w części z punktu 
widzenia zastosowania kary pieniężnej za zwłokę w wykonaniu decyzji 

Wykonanie decyzji nakazującej zaniechania stosowania praktyki naruszającej zbiorowe 
interesy konsumentów należy interpretować jako zrealizowanie w całości obowiązków w niej 
nałożonych, niezwłocznie po jej uprawomocnieniu. Jako niewykonanie decyzji należy kwalifi-
kować niezastosowanie się do zawartego w decyzji nakazu zaprzestania stosowania praktyki 
naruszającej zbiorowe interesy konsumentów, co ma miejsce, gdy przedsiębiorca: 1) ignoruje 
nakaz zaprzestania stosowania praktyki naruszającej zbiorowe interesy konsumentów zawarty 
w decyzji, 2) pozostaje w zwłoce w wykonaniu nakazu zaprzestania stosowania praktyki narusza-
jącej zbiorowe interesy konsumentów zawartego w decyzji oraz 3) częściowo wykonał decyzję 
o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów i stwierdzającą jej zaniechanie. 
Jednak jako „niewykonanie decyzji” nie powinna być kwalifikowana sytuacja niewykonania decyzji 
w dniu uzyskania ostateczności, jeśli przedsiębiorca przystąpił faktycznie do jej wykonania po jej  
uprawomocnieniu23. 

Reasumując, przedsiębiorca musi wiedzieć nie tylko, kiedy powinien przystąpić do wykonania 
decyzji, lecz także czy wykonał decyzję. Pożądane byłoby wskazywanie przez organ antymono-
polowy w wydanej decyzji terminu jej wykonania – zaniechania stosowania praktyki naruszającej 
zbiorowe interesy konsumentów24. Elementem decyzji o uznaniu praktyki za naruszającą zbioro-
we interesy konsumentów i nakazującej zaniechanie jej stosowania może być wskazanie terminu 
zaprzestania stosowania tych praktyk. Termin wykonania będzie uzależniony od charakteru prak-
tyki, a także możliwości wykonania przez przedsiębiorcę nałożonego obowiązku. Można rozwa-
żyć także doprecyzowanie przepisów ustawy w zakresie wskazania terminu wykonania decyzji 
o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów i nakazującej zaniechanie 
jej stosowania poprzez wskazanie, iż wykonanie decyzji powinno nastąpić bez nieuzasadnionej 
zwłoki – niezwłocznie po uzyskaniu przez nią statusu ostatecznej (lub uprawomocnieniu w przy-
padku wyroków sądów)25. 

22 Prezes UOKiK wskazuje w decyzji termin wykonania obowiązku; zob. wystąpienie pokontrolne NIK, w którym wskazuje się, iż Prezes UOKiK we 
wszystkich decyzjach wydawanych w sprawach ochrony interesów klientów zakładów ubezpieczeń i funduszy emerytalnych wskazał termin ich wyko-
nania – dokument dostępny na stronie www.decyzjeuokik.gov.pl/download.phpid=726.
23 Zob. M. Sieradzka, Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 3.04.2012 r., VI ACa 998/11 (LEX nr 155948).
24 Należy zwrócić uwagę, iż termin wykonania zobowiązań jest często zamieszczony w decyzji zobowiązującej wydanej na podstawie art. 28 uokik. 
Na ten temat zob. A. Piszcz, Uwagi do Wyjaśnień w sprawie wydawania decyzji zobowiązującej w sprawach praktyk ograniczających konkurencję oraz 
praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów, iKAR 2012, nr 4, s. 26. 
25 Zob. wyrok SA w Warszawie z 22.06.2007 r., VI ACa 8/07; wyrok SA w Warszawie z 3.04.2012 r., VI ACa 998/11. 
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Streszczenie
Artykuł analizuje decyzje z zakresu tzw. zmów przetargowych wydane przez Prezesa Urzędu 
Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Przeważającą większość tych decyzji charakteryzuje spe-
cyficzna praktyka przedsiębiorców polegająca na wycofaniu niższej oferty. Po przeprowadzeniu 
ekonomicznej analizy wspomnianej praktyki oraz omówieniu koncepcji „jednego organizmu gospo-
darczego”, autor staje na stanowisku, że w części z omawianych spraw z zakresu „polskich zmów 
przetargowych” nie doszło do antykonkurencyjnego porozumienia pomiędzy przedsiębiorcami. 

Słowa kluczowe: zmowy przetargowe; „polska zmowa przetargowa”; wycofanie oferty; jeden 
organizm gospodarczy; single economic unit; ekonomiczna analiza.

i. Uwagi wstępne
Zmowy przetargowe są formą współpracy przedsiębiorców przystępujących do przetargu, 

która ogranicza konkurencję. Chociaż przetargi mogą być organizowane zarówno przez podmioty 
publiczne, jak i prywatne, określenie „zmowy przetargowe” przyjęło się w praktyce odnosić jedynie 

* Autor jest absolwentem prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pracował w zespole prawa konkurencji kancelarii 
CMS Cameron McKenna. Obecnie kandydat LLM z zakresu prawa konkurencji (LLM in Competition and Innovation Law) na Uniwersytecie Nowojorskim 
(New York University, School of Law). Kontakt z autorem: ppsemeniuk@gmail.com, www.powiesczatrzygrosze.com. Pomysł na napisanie tego artykułu 
powstał po rozmowie na temat zmów przetargowych odbytej z prof. Alberto Heimlerem, członkiem Grupy Roboczej ds. Konkurencji i Regulacji Komitetu 
Konkurencji OECD. Oryginalna wersja artykułu w języku angielskim została przedstawiona i pozytywnie zrecenzowana na seminarium z ekonomii pra-
wa konkurencji prowadzonego na Uniwersytecie Nowojorskim przez prof. Daniela Rubinfelda z Berkeley University. Obu ww. naukowcom należą się 
podziękowania za cenne uwagi oraz recenzję.
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do przetargów publicznych, czyli tych, do których stosowane jest Prawo zamówień publicznych1 
(chociaż w teorii nic nie stoi na przeszkodzie, żeby art. 6 ust. 1 pkt 7 ustawy o ochronie konkurencji 
i konsumentów2 zakazujący zmów przetargowych można było stosować również do przetargów 
prywatnych3). W literaturze angielskojęzycznej wyodrębnia się różne formy zmów przetargowych. 
Najczęściej rozróżnia się tzw. ograniczanie ofert przetargowych (ang. bid suppression) oraz tzw. 
pozorne składanie ofert (ang. complementary bidding, courtesy bidding)4. Pierwsza z powyższych 
praktyk ma miejsce, kiedy działający w porozumieniu przedsiębiorcy powstrzymują się od złożenia 
ofert lub wycofują wcześniej złożone oferty w celu umożliwienia wybranemu między sobą przed-
siębiorcy wygranie przetargu ofertą o zawyżonej cenie. Druga praktyka polega na składaniu przez 
współpracujących ze sobą przedsiębiorców nienaturalnie wysokich lub w inny sposób nieakcepto-
wanych ofert, podczas gdy tak naprawdę tylko jeden z przedsiębiorców składa akceptowalną dla 
organizatora przetargu ofertę. W obu sytuacjach przedsiębiorcy, najczęściej posiadający razem 
znaczącą siłę rynkową, stwarzają pozory konkurencji, podczas gdy w rzeczywistości organiza-
tor przetargu zmuszony jest zaakceptować ofertę, której cena jest zawyżona i odbiega od ceny 
w warunkach konkurencji.

Istnieje jednak cecha wspólna dla każdej zmowy przetargowej – strategia zmawiających się 
przedsiębiorców musi mieć ekonomiczne uzasadnienie dla każdego z uczestników. Kartele są two-
rzone z myślą o maksymalizacji zysków ich uczestników. Podobnie przedsiębiorcy uczestniczący 
w zmowie przetargowej nie są dobrymi samarytanami, troszczą się oni bowiem jedynie o własny 
zysk. Właśnie z tego powodu, przedsiębiorcy wspierający wykonawcę wygrywającego przetarg 
w warunkach zmowy przetargowej muszą być wynagrodzeni za okazaną pomoc. Okazana re-
kompensata może przybrać dwie formy: wygrywający przedsiębiorca może zapłacić pozostałym 
członkom zmowy (przy czym taka zapłata może być rozumiana szeroko, zarówno jako bezpo-
średnia płatność, jak i jako udzielenie podwykonawstwa w wygranym zamówieniu publicznym5) 
bądź też, członkowie ci mogą liczyć na odwzajemnienie okazanej pomocy w pozostałych zamó-
wieniach. To właśnie ten drugi rodzaj rekompensaty sprawia, że w literaturze anglojęzycznej mówi 
się często, iż zmowy przetargowe „zakładają rotację zamówień”6. Tak więc, tylko takie rodzaje 
porozumień (formalnych bądź nieformalnych) pomiędzy przedsiębiorcami, w których zachowanie 
każdego ze zmawiających się przedsiębiorców posiada „niezależne ekonomiczne uzasadnienie” 
nosi znamiona zmowy przetargowej7 i da się zaklasyfikować jako zachowanie opisane w art. 101 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej8 lub artykule 6 ust. 7 pkt 1 uokik.

W poniższym artykule przeanalizuję decyzje z zakresu zmów przetargowych wykrytych przez 
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) z okresu od wejścia w życie uokik z 2007 r. 

1 Usta wa z 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.); dalej: Pzp.
2 Ustawa z 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. Nr 50, poz. 331 ze zm.); dalej:uokik lub ustawa.
3 Zob. A. Stawicki [w:] Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz, A. Stawicki, E. Stawicki (red.), LEX, 2012, komentarz do art. 6 uokik.
4 R.D. Anderson, W.E. Kovacic, Competition Policy and International Trade Liberalisation: Essential Complements to Ensure Good Performance in Public 
Procurement Markets, „Public Procurement Law Review” 2009, 18, s. 80. Zob. też, Shaun Goodman, Application of Article 101 TFEU, [w:] M. Siragusa, 
C. Rizza (red.), EU Competition Law, Volume III, Cartels and Collusive Behaviour: Restrictive Agreements and Practices Between Competitors, Book 
One (Deventer: Clayes & Casteels, 2012), s. 62–63.
5 Anderson, Kovacic, Competition Policy…, s. 79.
6 A. Heimler, Cartels in public procurement, „Journal of Competition Law & Economics” 2012, s. 5.
7 Przynajmniej żaden z komentarzy do ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów nie opisuje przykładowego typu zmowy przetargowej, który nie 
miałby ekonomicznego sensu dla chociaż jednego z uczestników tej zmowy, zob. np. A. Jurkowska [w:] Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. 
Komentarz, T. Skoczny (red.), LEX, 2012, komentarz do art. 6 uokik.
8 Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE C 306/1), wersja skonsolidowana (Dz. Urz. UE C 83/47); dalej: TFUE.
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do połowy 2012 r. (01.07.2012 r.). Będą to decyzje, w których UOKiK przywołał w sentencji de-
cyzji art. 6 ust. 1 pkt 7 uokik, czyli przepis zakazujący zmów przetargowych. Będę twierdzić, że 
wszystkie z analizowanych decyzji dotyczą bardzo podobnych stanów faktycznych, które określę 
mianem strategii „polskiej zmowy przetargowej”. Strategia „polskiej zmowy przetargowej” polega na 
specyficznym rodzaju wycofania oferty i różni się od „klasycznych”, przywoływanych w doktrynie, 
przykładów zmów przetargowych. Po opisaniu powyższej „polskiej” strategii, przeanalizuję ją pod 
kątem „niezależnego uzasadnienia ekonomicznego” oraz doktryny „jednego organizmu gospodar-
czego” (ang. single economic entity). Przeprowadzę również podstawową ekonomiczną analizę, 
w której zilustruję, kiedy uczestnictwo w „polskiej zmowie przetargowej” ma niezależne ekono-
miczne uzasadnienie dla jej uczestników. Na podstawie powyższej analizy zaproponuję warunki, 
które powinny zostać wykazane przez organ konkurencji, żeby udowodnić istnienie „niezależnego 
ekonomicznego uzasadnienia” przy „polskiej zmowie przetargowej”. Na koniec postawię tezę, że 
w trzech (a do pewnego stopnia nawet w czterech) z analizowanych w tym artykule spraw nie 
można było mówić o istnieniu niezależnego uzasadnienia ekonomicznego, a tym samym Prezes 
UOKiK nie posiadał kompetencji do nałożenia na przedsiębiorców kary za naruszenie ustawy 
o ochronie konkurencji i konsumentów. 

ii. „Polskie zmowy przetargowe”: tło faktyczne
Artykuł 6 ust. 7 pkt 1 uokik stanowi, że „zakazane są porozumienia, których celem lub skut-

kiem jest wyeliminowanie, ograniczenie lub naruszenie w inny sposób konkurencji na rynku właś-
ciwym, polegające w szczególności na (...) uzgadnianiu przez przedsiębiorców przystępujących 
do przetargu lub przez tych przedsiębiorców i przedsiębiorcę będącego organizatorem przetargu 
warunków składanych ofert, w szczególności zakresu prac lub ceny”. Powyższy przepis dotyczy 
w teorii nie tylko przetargów publicznych, ale również przetargów prywatnych. Ponadto, co jest 
pewnego rodzaju ewenementem i nie za bardzo pasuje do roli, jaką w systemach prawnych od-
grywają reguły konkurencji, art. 6 ust. 1 pkt 7 uokik obejmuje nie tylko porozumienia pomiędzy 
przedsiębiorcami, lecz także porozumienia pomiędzy organizatorem przetargu a przystępującymi 
do przetargu przedsiębiorcami. 

Od wejścia w życie uokik z 2007 r. do połowy 2012 roku, Prezes UOKiK wydał sześć decyzji, 
w których stwierdził stosowanie przez przedsiębiorców praktyki opisanej w art. 6 ust. 1 pkt 7 uokik: 
1) decyzja Prezesa UOKiK z 28.08.2009 r., RPZ 12/2009 (Kapusta dla aresztów)9;
2) decyzja Prezesa UOKiK z 24.12.2010 r., RPZ 31/2010 (Czystość w budynkach komunalnych)10;
3) decyzja Prezesa UOKiK z 04.10.2010 r., RWR-24/2010 (Pieczątki dla Poczty)11;
4) decyzja Prezesa UOKiK z 27.07.2011 r., RKR-24/2011 (Dowóz dzieci do szkół)12;
5) decyzja Prezesa UOKiK z 06.09.2011 r., RKT-25/2011 (Oznakowanie dróg)13;
6) decyzja Prezesa UOKiK z 21.12.2011 r., RBG-27/2011 (Wyrąb drewna)14.

 9 Decyzja dostępna na: www.uokik.gov.pl.
10 Decyzja dostępna na: www.uokik.gov.pl.
11 Decyzja dostępna na: www.uokik.gov.pl.
12 Decyzja dostępna na: www.uokik.gov.pl.
13 Decyzja dostępna na: www.uokik.gov.pl.
14 Decyzja dostępna na: www.uokik.gov.pl.
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We wszystkich z powyższych spraw Prezes UOKiK nałożył na domniemanych uczestników 
zmowy kary finansowe. Dostawy lub usługi będące przedmiotem przetargów publicznych w sześciu 
analizowanych decyzjach dają się łatwo wywnioskować z konwencjonalnych nazw, które nada-
łem tym decyzjom: Ministerstwo Obrony Narodowej i Ministerstwo Sprawiedliwości organizowało 
przetarg na dostawę warzyw (w tym kapusty kiszonej) do koszar i aresztów śledczych; prezydent 
Radomska ogłosił przetarg na kompleksowe utrzymanie czystości w budynkach Urzędu Miasta; 
odział regionalny Poczty Polskiej w Łodzi szukał wykonawców na dostawę pieczątek automatycz-
nych dla swoich placówek; dwie gminy (Szczucin i Wadowice Górne) zamówiły dowóz uczniów 
z terenu tych gmin do placówek oświatowych; śląscy zarządcy dróg gminnych, powiatowych 
i wojewódzkich organizowali przetargi na wykonanie lub utrzymanie oznakowania drogowego 
i dostawę znaków drogowych; na koniec Nadleśnictwo Golub-Dobrzyń w Konstancjewie ogłosiło 
kilka pakietów zamówień w celu wybrania wykonawcy mającego „realizować zadanie gospodar-
cze z zakresu leśnictwa i pozyskania drewna”.

Dwie z sześciu spraw dotyczyły jedynie pojedynczego przetargu (Pieczątki dla Poczty i Czystość 
w budynkach komunalnych). W czterech pozostałych sprawach przedmiotem zainteresowania 
Prezesa UOKiK były więcej niż jeden przetarg, jednak wszystkie analizowane przez UOKiK prze-
targi dotyczyły bardzo podobnych dostaw lub usług. W pięciu z sześciu spraw domniemanymi 
uczestnikami zmowy byli jedynie dwaj przedsiębiorcy; jedynie w jednej decyzji Prezes UOKiK 
nałożył karę pieniężną na trzech „zmawiających się” wykonawców.

Kolejną specyfiką analizowanych spraw był fakt, że o domniemanych konspiratorach uczest-
niczących w zmowie trudno powiedzieć, że posiadali jakąkolwiek siłę rynkową (tj. wysoki udział 
w rynku właściwym) – fakt, którego można by się było spodziewać w „kanonicznej” zmowie prze-
targowej15. Wręcz odwrotnie, każdy z ukaranych przez Prezesa UOKiK przedsiębiorców spotykał 
się w analizowanych przetargach z silną konkurencją ze strony pozostałych przedsiębiorców/
wykonawców. 

Jeszcze jednak cecha „polskich zmów przetargowych” zwraca szczególną uwagę. Domniemani 
konspiratorzy byli stosunkowo małymi przedsiębiorcami. Nie były to osoby prawne, ale osoby 
fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą. Wzajemne relacje prywatne tych 
osób były bardzo bliskie. W Pieczątkach dla Poczty, Dowozie dzieci do szkół i Oznakowaniu dróg 
zmawiający się przedsiębiorcy byli małżeństwem. W Czystości w budynkach komunalnych kon-
spiratorki okazały się siostrami, w Kapuście dla aresztów trójka z ukaranych przedsiębiorców two-
rzyła całe gospodarstwo domowe: było to dwoje małżonków i ich syn. Jedynie w Wyrębie drewna 
dwójka zmawiających się przedsiębiorców nie była powiązana więzami rodzinnymi, a stanowiła 
dwójkę dobrych znajomych, (co pozwalają wywnioskować informacje zawarte w uzasadnieniu 
decyzji Prezesa UOKiK). 

Wszystkie postępowania w analizowanych przypadkach zostały też przeprowadzone przez 
regionalne delegatury UOKiK, a nie przez centralę UOKiK w Warszawie. Kary nałożone przez 
regionalne delegatury wahały się od 1000 złotych do 130 tys. złotych. Żadna z decyzji nie została 
do tej pory skutecznie zaskarżona. W dwóch sprawach odwołania zostały oddalone przez Sąd 
15 W „kanonicznych” zmowach przetargowych zmawiający się przedsiębiorcy zwykle posiadają znaczący udział w rynku właściwym. Z tego powodu 
zmowom przetargowym często towarzyszą horyzontalne, „pozaprzetargowe” antykonkurencyjne porozumienia, takie jak ustalanie cen, czy podział ryn-
ków. Decyzje Komisji Europejskiej dotyczące zmów przetargowych dotyczą właśnie takich zmów przedsiębiorców posiadających łącznie znaczącą siłę 
rynkową, które to zmowy implikują często inne horyzontalne praktyki występujące poza przetargami publicznymi. Dla zapoznania się z analizą spraw 
z zakresu zmów przetargowych rozstrzygniętych przez Komisję Europejską, zob. np. Siragusa, Rizza, EU Competition Law…, s. 64–66.
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Ochrony Konkurencji i Konsumentów (Kapusta dla aresztów i Pieczątki dla Poczty), w jednej ze 
spraw odwołanie zostało odrzucone (Dowóz dzieci do szkół), w jednej sprawie przedsiębiorcy 
nie złożyli odwołania (Czystość w budynkach komunalnych), a w dwóch sprawach odwołanie nie 
zostało jeszcze rozparzone (Oznakowanie dróg i Wyrąb drewna), ale sądząc po dotychczasowej 
praktyce, szanse na pozytywne rozpatrzenie tego odwołania przez sąd są raczej nikłe.

iii. Strategia „polskiej zmowy przetargowej”
1. Opis strategii

Po przedstawieniu tła faktycznego „polskich zmów przetargowych” wypada opisać konkretną 
praktyką przedsiębiorców, która w analizowanych sprawach stanowiła podstawę do nałożenia 
kary pieniężnej za naruszenie art. 6 ust. 1 pkt 7 uokik. 

Zaskakująco, w każdej z sześciu analizowanych spraw postępowanie zmawiających się 
przedsiębiorców oparte było na tym samym schemacie. Dwoje (lub troje w Kapuście dla aresz-
tów) przedsiębiorców składało w przetargu swoje oferty, po czym niższa (czyli bardziej korzystna 
dla zamawiającego oferta) z dwójki (lub trójki) złożonych ofert była wycofywana przez jednego 
z członków zmowy. Wycofanie oferty następowało w sytuacji, w której ta niższa i korzystniejsza 
dla zamawiającego oferta została, po otwarciu ofert, wstępnie wybrana przez zamawiającego. 
Swoiste wycofanie oferty mogło też polegać na nieuzupełnieniu braków formalnych oferty. Skutki 
takiego nieuzupełnienia braków formalnych były oczywiście w praktyce tożsame ze skutkami wy-
cofania oferty. W konsekwencji wycofania (lub nieuzupełnienia braków formalnych) korzystniejszej 
dla zamawiającego oferty, zamówienie otrzymywał drugi ze „zmawiających się” przedsiębiorców, 
który zaoferował wyższą, mniej korzystną dla zamawiającego cenę. 

Na pierwszy rzut oka można zatem stwierdzić, że „polskie zmowy przetargowe” polegały 
na specyficznym rodzaju „ograniczenia ofert przetargowych” wiążącym się z wycofaniem oferty 
(ang. bid suppression). Jednakże, po głębszym zastanowieniu okazuje się, że polskie sprawy 
niewiele mają wspólnego z klasycznym ograniczeniem ofert przetargowych. W klasycznym „ogra-
niczeniu ofert przetargowych” uczestniczący w zmowie przedsiębiorcy, którzy nie składają oferty 
lub wycofują swoją ofertę, chcą żeby wybrany uprzednio przedsiębiorca nie spotkał się z żadną 
konkurencją w przetargu. Dlatego tak istotne w klasycznym ograniczaniu ofert przetargowych jest 
to, żeby w zmowie uczestniczyli przedsiębiorcy posiadający siłę rynkową (czyli najczęściej wysoki 
udział w rynku właściwym). W „klasycznej zmowie przetargowej”, jeżeli warunki, żeby ubiegać się 
o dane zamówienie w przetargu, spełnia przykładowo czterech przedsiębiorców, a do zmowy po-
legającej na „ograniczeniu ofert” przystąpi jedynie trzech z nich, to wybrany spośród zmawiającej 
się trójki przedsiębiorca nie zostanie w tym przetargu sam i będzie musiał obniżyć swoją cenę, 
żeby sprostać konkurencji czwartego, nieuczestniczącego w zmowie przedsiębiorcy. W wypadku 
„polskich zmów przetargowych” trudno jednak mówić o jakiejkolwiek sile rynkowej zmawiających 
się przedsiębiorców16. W analizowanych przez UOKiK przetargach, polscy konspiratorzy konku-
rowali z innymi, nieobjętymi „zmową” przedsiębiorcami.

16 Warto zwrócić uwagę, że siła rynkowa zmawiających się w przetargach przedsiębiorców w wyjątkowych sytuacjach nie będzie tożsama z wysokim 
udziałem w rynku właściwym i brakiem „zewnętrznej” konkurencji w przetargach. Będzie tak w wypadku, kiedy zmawiający się przedsiębiorcy będą, co 
prawda konkurowali w przetargach z innymi przedsiębiorcami, ale ci inni przedsiębiorcy nie będą w stanie (najczęściej ze względu na koszty) zapropo-
nować ceny konkurencyjnej do ceny zmawiających się przedsiębiorców. 
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Jaki był w takim razie cel polskiej strategii zmowy przetargowej, skoro celem tym nie była 
monopolizacja przetargu? Polskim zmawiającym się przedsiębiorcom chodziło raczej o zabezpie-
czenie swoich ofert, czyli innymi słowy – o zwiększenie szans jednego z dwójki (lub trójki) zma-
wiających się wykonawców na wygranie przetargu wobec swoich konkurentów. Na czym polegało 
owo zabezpieczenie? Odwołam się w tym celu do przykładu. Załóżmy, że do przetargu przystę-
puje czterech przedsiębiorców: A, B, C i D. Załóżmy też, że A i B wikłają się w „polską zmowę 
przetargową”. A i B nie wiedzą, jak zachowają się ich konkurenci, tj. jaką cenę C i D zaproponują 
w swoich ofertach. Oczywiście A i B chcieliby uzyskać od zamawiającego jak najwyższą cenę 
(racjonalnie maksymalizując swoje zyski), jednakże A i B muszą się jednocześnie liczyć z tym, 
że C i D zaproponują niższą cenę i wygrają przetarg pozostawiając A i B bez jakiegokolwiek zy-
sku. Owe inherentne napięcie charakteryzuje każdy przetarg: jest to napięcie pomiędzy chęcią 
zaoferowania jak najwyższej ceny i chęcią wygrania przetargu (tj. zaoferowania niższej ceny niż 
konkurenci). W jaki sposób działający wspólnie A i B mogą częściowo przezwyciężyć wspomniane 
napięcie? A i B mogą złożyć oferty o dwóch różnych cenach. Powiedzmy, że A złoży ofertę o cenie 
50 zł, podczas, gdy B złoży ofertę o cenie 100 zł. 

Przeanalizujmy teraz scenariusz 1, w którym po otwarciu ofert okaże się, że ceny zaproponowane 
przez konkurentów C i D opiewać będą na kwoty 150 zł i 75 zł. Przedsiębiorca A wygra w takim wy-
padku przetarg, oferując najniższą cenę, czyli 50 zł. Wyobraźmy sobie teraz scenariusz 2, w którym 
oferty C i D opiewają na kwoty 150 zł i 125 zł. Znowu A okazuje się zwycięzcą przetargu ze swoją 
ceną 50 zł. Jeżeli jednak A wycofa swoją ofertę, zamówienie zostanie udzielone B, który otrzyma cenę 
w wysokości 100 zł, a tym samym dochód B przewyższy potencjalny dochód A. Jeżeli A i B działają 
wspólnie, A wycofa swoją ofertę, maksymalizując tym samym wspólny dochód A i B (w dalszej części 
tego artykułu będę twierdził, że jeżeli B nie zrekompensuje przedsiębiorcy A wycofania jego niższej 
oferty, trudno mówić o niezależnym uzasadnieniu ekonomicznym po stronie A, a tym samym „po-
rozumienie” pomiędzy A i B jest w istocie unilateralną praktyką jednego podmiotu gospodarczego).

Właśnie domniemane zawarcie takiego porozumienia, jak opisane powyżej porozumienie 
pomiędzy A i B, było podstawą nałożenia przez UOKiK kar pieniężnych w sześciu analizowanych 
w tym artykule sprawach. Polska strategia zmowy przetargowej różniła się więc znacząco od 
klasycznego ograniczenia ofert przetargowych. Celem polskiej strategii nie była monopolizacja 
przetargu i uzyskanie od zamawiającego „renty monopolistycznej” (wskutek sztucznie zawyżonej 
ceny). Celem polskiej strategii było raczej zwiększenie szans na wygranie przetargu i częściowe 
przezwyciężenie napięcia pomiędzy chęcią zaoferowania przez przystępujących do przetargu 
wysokiej ceny i jednoczesną obawą przed przegraniem przetargu. Oczywiście, również w wypad-
ku strategii „polskiej zmowy przetargowej” może dojść do pogorszenia pozycji zamawiającego 
w stosunku do sytuacji, w której nie dochodzi do „polskiej” zmowy. Kiedy hipotetyczny A wycofa 
swoją niższą ofertę, nastąpi transfer potencjalnego dochodu ze strony zamawiającego do zma-
wiających się wykonawców. Przetransferowany dochód będzie się równał różnicy między cenami 
oferty przedsiębiorcy A i oferty przedsiębiorcy B.

2. Doktryna „jednego organizmu gospodarczego”

Moja teza jest następująca: w większości polskich spraw dotyczących zmów przetargowych 
opisana wyżej praktyka „zmawiających” się przedsiębiorców nie stanowiła „porozumienia” objętego 
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zakresem art. 6 ust. 1 pkt 7 uokik, a była jedynie unilateralną praktyką tzw. jednego organizmu 
gospodarczego (ang. single economic unit).

Jeżeli przedsiębiorcy będący stroną rzekomego antykonkurencyjnego porozumienia nie posia-
dają „niezależnego ekonomicznego uzasadnienia“, czy też „niezależnej ekonomicznej motywacji” 
dla swojego postępowania, nie sposób mówić o porozumieniu pomiędzy tymi przedsiębiorcami 
w rozumieniu prawa konkurencji. Bez wspomnianej niezależnej ekonomicznej motywacji, pozor-
na niezależność przedsiębiorców polegająca na rejestracji odrębnych bytów prawnych nie ma 
znaczenia dla objęcia danej praktyki przepisami zakazującymi antykonkurencyjnych porozumień. 
Powyższa obserwacja jest mocno zakorzeniona w doktrynie tzw. jednego organizmu gospo-
darczego (ang. single economic unit) wypracowanej w orzecznictwie Europejskiego Trybunału 
Sprawiedliwości. Jeżeli niezależne w świetle prawa jednostki (takie jak spółki, czy też osoby 
fizyczne prowadzące działalność gospodarczą) nie cieszą się „ekonomiczną niezależnością”17 
(ang. economic independence), ustalenia pomiędzy takimi jednostkami nie są objęte art. 101 
ust. 1 TFUE18. 

Należy podkreślić, że w świetle europejskiego orzecznictwa, kluczowe dla określenia, czy 
z pozoru niezależni przedsiębiorcy stanowią „jeden organizm gospodarczy” jest zbadanie oko-
liczności behawioralnych, a nie strukturalnych. Powiązania strukturalne (czyli przede wszystkim 
powiązania kapitałowe, takie jak bycie większościowym akcjonariuszem danej osoby prawnej) 
pomiędzy przedsiębiorcami stwarzają jedynie domniemanie tego, że przedsiębiorcy ci nie są nie-
zależni i należą do „jednego organizmu gospodarczego”19. Decydujące są jednak okoliczności 
behawioralne takie jak to, czy przedsiębiorca dysponuje „rzeczywistą autonomią w podejmowaniu 
decyzji na rynku, czy jedynie przyjmuje instrukcje od innego przedsiębiorcy20” oraz, czy „przed-
siębiorcy zachowują się razem na rynku jak jeden podmiot21”. Wprawdzie, co zrozumiałe z racji 
na doniosłość rozstrzyganych spraw, Komisji Europejskiej nie zdarzyło się do tej pory zastosować 
koncepcji „jednego organizmu gospodarczego” do przedsiębiorców będących osobami fizycznymi, 
jednak Europejski Trybunał Sprawiedliwości wprost wskazał, że koncepcja ta dotyczy tak osób 
prawnych, jak i fizycznych22. Na autonomię przedsiębiorców w kreowaniu zachowań rynkowych 
w kontekście koncepcji „jednego organizmu gospodarczego” zwraca się uwagę również w polskiej 
doktrynie prawa konkurencji23 oraz w decyzjach Prezesa UOKiK24. W polskiej doktrynie przyjmu-
je się też, że koncepcja „jednego organizmu gospodarczego” ma zastosowanie do porozumień 

17 Wyrok ETS z 25.10.1971 r. w sprawie 22/71 Béguelin Import Co. v S.A.G.L. Import Export, paragraf 8. Wyrok dostępny na stronie http://eur-lex.europa.eu. 
18 Zob. wyrok ETS z 13.07.1966 r. w połączonych sprawach 56 i 58/64 Consten and Grundig. Wyrok dostępny jest na stronie http://eur-lex.europa.eu. 
Zob. też A. Jones, B. Sufrin, EU Competition Law, 4th Edition, Oxford University Press, 2008, s. 134–139. Doktryna tzw. jednego organizmu gospodar-
czego (ang. single economic unit) została potwierdzona, a nawet rozszerzona w precedensowym wyroku w sprawie Viho, zob. wyrok ETS z 24.10.1996 r. 
w sprawie C-73/95, Viho Europe BV v. Komisji. Wyrok dostępny jest na stronie http://eur-lex.europa.eu.
19 Jones, Sufrin, EU Competition…, s. 138.
20 Viho p. Komisji, paragraf 16.
21 Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z 15.09.2005 r. r. w sprawie T-325/01 Daimler Chrysler AG v. Komisji, paragraf 85. Wyrok dostępny na stronie http://
eur-lex.europa.eu.
22 Ibidem, paragraf 85.
23  A. Jurkowska [w:] T. Skoczny, A. Jurkowska, D. Miąsik, Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz, C.H. BECK, Warszawa 2009, s. 375.
24  Zob. decyzja Prezesa UOKiK z 14.03.2007 r., DOK-34/07. Decyzja dostępna na www.uokik.gov.pl. W powyższej decyzji UOKiK umorzył postępo-
wanie w sprawie domniemanego antykonkurencyjnego porozumienia pomiędzy Telekomunikacją Polską SA a Polską Telefonią Komórkową Centertel 
sp. z o.o. z uwagi na działanie dwóch powyższych podmiotów w ramach „jednego organizmu gospodarczego”. UOKiK podkreślił też, że niezależność 
przedsiębiorców lub jej brak jest czynnikiem behawioralnym, a nie strukturalnym, stwierdzając, że zakazane antykonkurencyjne porozumienie zawarte 
może być jedynie pomiędzy niezależnymi podmiotami, tj. takimi, które samodzielnie decydować mogą (podkr. aut.) o podejmowanej przez siebie 
działalności (ibidem, s. 18).
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pomiędzy przystępującymi do przetargu wykonawcami25. Zgodnie z powyższym stanowiskiem, 
„wymiana informacji np. o cenach czy warunkach składanych w przetargu ofert przez przedsiębior-
ców stanowiących jeden organizm gospodarczy nie może zostać uznana za zmowę przetargową 
sprzeczną z art. 6 uokik26”. 

Podsumowując, jak obrazowo określił to sędzia Stevens w wyroku amerykańskiego Sądu 
Najwyższego w sprawie American Needle, „pytanie brzmi (...) czy mamy do czynienia z porozu-
mieniem pomiędzy odrębnymi aktorami podążającymi za odrębnymi interesami ekonomicznymi27”. 
Jeżeli zatem postępowanie uczestniczącego w domniemanej zmowie przetargowej przedsiębiorcy 
nie wykazuje żadnego innego uzasadnienia poza chęcią maksymalizacji zysków drugiego przed-
siębiorcy, przedsiębiorca ten nie cieszy się „ekonomiczną niezależnością”. 

iV. ekonomiczna analiza strategii „polskiej zmowy przetargowej”
1. Uwagi wstępne

Powracając do „polskich zmów przetargowych” należy się zatem zapytać, czy w sytuacji 
współpracy między hipotetycznymi A i B polegającej na wycofaniu oferty przez A w sytuacji, kiedy 
B ma szansę otrzymania zamówienia po wyższej cenie, istnieje zarówno dla A, jak i B niezależne 
ekonomiczne uzasadnienie dla swojego postępowania. W zaprezentowanej poniżej ekonomicz-
nej analizie pokażę, w jaki sposób kalkulować będą zarówno A i B, jeżeli uznać, że posiadają oni 
niezależną ekonomiczną motywację oraz, jakie zachowanie i jaki rodzaj kooperacji będą miały 
dla nich ekonomiczny sens.

Pamiętajmy, że A i B nie wiedzą, jakie ceny zostaną zaproponowane przez ich konkurentów 
C i D, a zatem, który ze scenariuszy – scenariusz 1 (scenariusz, w którym swoją niższą ofertą 
przetarg będzie mógłby wygrać tylko A), czy scenariusz 2 (scenariusz, w którym przetarg wygra 
B po wycofaniu oferty A) zostanie wprowadzony w życie. Załóżmy, że prawdopodobieństwo za-
istnienia scenariusza 1 to 40%, a prawdopodobieństwo scenariusza 2 to również 40% (w 20% 
przypadków, któryś z konkurentów, tj. C lub D, zaoferuje cenę poniżej ceny 50 zł, tj. najniższej 
ceny jaką potencjalnie zaoferować mogą A lub B). 

2. Brak kooperacji

Załóżmy, że koszty A i B są takie same. Załóżmy ponadto, że A i B mogą zaoferować oferty 
tylko o wysokości 50 zł lub 100 zł (50 zł to oczywiście najniższa cena, na jaką zarówno A, jak i B 
mogą sobie pozwolić zważywszy na swoje koszty). A i B mogą zastosować następujące strategie, 
jeżeli nie będą między sobą współpracować:
1) zarówno A i B złożą oferty o wartości 100 zł;
2) zarówno A i B złożą oferty o wartości 50 zł;

25 Co ciekawe w świetle późniejszych rozważań, stanowisko takie wyrażane jest przez reprezentantkę Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. 
Zob. A. Zawłocka-Turno, Zmowa przetargowa czy działanie zgodne z prawem? Problemy na styku prawa konkurencji i prawa zamówień publicznych, 
iKAR 2012, 4(1), ss. 50-54. Rozważania autorki dotyczą, co prawda przedsiębiorców skupionych w jednej grupie kapitałowej, jednakże, jak wspomnia-
łem wyżej, koncepcja jednego organizmu gospodarczego rozumiana jest w sposób behawioralny i może mieć również zastosowanie do osób fizycz-
nych. Behawioralne rozumienie koncepcji „jednego organizmu gospodarczego” uznaje również Zawłocka-Turno („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 (podkr. aut.) na rynku”). 
Warto zwrócić uwagę, że Zawłocka-Turno przytacza również odmienne stanowisko francuskiego organu konkurencji z 2003 r., jednak poddaje ona te 
stanowisko krytyce ze względu na potencjalną sprzeczność z prawem unijnym (ibidem, s. 52). 
26 Ibidem, s. 51.
27 W oryginale: „The relevant inquiry, therefore, is whether there is a contract, combination … or conspiracy amongst separate economic actors pursu-
ing separate economic interests”. American Needle, Inc. v. National Football League 130 S.Ct. 2201, 9 (2010). 
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3) A złoży ofertę o wartości 100 zł, a B ofertę o wartości 50 zł;
4) A złoży ofertę o wartości 50 zł, a B ofertę o wartości 100 zł.

Załóżmy w końcu, że w sytuacji, w której A i B złożą oferty o równej wartości, a oferty te okażą 
się najniższymi ofertami, zamawiający udzieli zamówienia w 50% przypadków A i w 50% przypad-
ków B (w takiej sytuacji decyzja zamawiającego będzie oparta na kryteriach innych niż cena)28. 

W scenariuszu 1 (reprezentującym 2/5 hipotetycznych stanów rzeczy):
1) w 37,5% przypadków, tj. w 6/40 hipotetycznych stanów rzeczy (37,5% pomnożone przez 2/5) 

zamówienie otrzyma A, oferując cenę w wysokości 50 zł;
2) w 37,5% przypadków (6/40 hipotetycznych stanów rzeczy) zamówienie otrzyma B, oferując 

cenę w wysokości 50 zł;
3) w 25% przypadków (4/40 hipotetycznych stanów rzeczy) zamówienie otrzymają konkurenci 

A i B, tj. przedsiębiorcy C albo D.
W scenariuszu 2 (w którym konkurenci A i B, tj. przedsiębiorcy C i D nie zaoferują ceny po-

niżej 100 zł):
1) w 37,5% przypadków (6/40 hipotetycznych stanów rzeczy) zamówienie otrzyma A, oferując 

cenę w wysokości 50 zł;
2) w 37,5% przypadków (6/40 hipotetycznych stanów rzeczy) zamówienie otrzyma B, oferując 

cenę w wysokości 50 zł;
3) w 12,5% przypadków (2/40 hipotetycznych stanów rzeczy) zamówienie otrzyma A, oferując 

cenę 100 zł;
4) w 12, 5% przypadków (2/40 hipotetycznych stanów rzeczy) zamówienie otrzyma B, oferując 

cenę 100 zł.
W 8/40 hipotetycznych stanach rzeczy zamówienie otrzymają konkurenci A i B, tj. przedsię-

biorcy C i D.
Podsumowując, w sytuacji braku współpracy pomiędzy A i B, potencjalny osobny przychód 

A i B wyniesie po 20 zł ((6/40 w Scenariuszu 1 pomnożone przez 50 zł) + (6/40 w Scenariuszu 2 
pomnożone 50 zł) + (2/40 w Scenariuszu 2 pomnożone przez 100 zł) = 7.5 zł + 7.5 zł + 5 zł = 20 zł).

3. Kooperacja w ramach „polskiej zmowy przetargowej”

Przetestujmy teraz, pod kątem scenariuszy 1 i 2, sytuację, w której przedsiębiorcy A i B anga-
żują się w „polską zmowę przetargową” i ustalają między sobą, że A zawsze będzie składał ofertę 
o wysokości 50 zł, B zawsze będzie oferował 100 zł oraz A zawsze wycofa swoją ofertę w sytuacji, 
w której wyższa oferta B wystarczy do wygrania przetargu. W scenariuszu 1, w 100% przypadków 
28 Z perspektywy teorii gier w sytuacji, kiedy A i B nie podejmą kooperacji, ich wzajemne relacje, jak i relacje pomiędzy A i B a pozostałymi przystępu-
jącymi do przetargu przedsiębiorcami, będzie się dało scharakteryzować jako klasyczny dylemat więźnia. Poniżej krótki opis takiego dylematu więźnia. 
Dla uproszczenia załóżmy, że do przetargu przystępują jedynie dwaj przedsiębiorcy: A i B. Tzw. macierz wypłat dla A i B w tej grze będzie następująca. 
Jeżeli A i B oboje złożą oferty o wysokości 100 zł, wypłaty dla dwóch graczy wyniosą odpowiednio 50 zł (zakładając, że przy równej wysokości oferty 
szansa na otrzymanie zamówienia wynosi 50%), a więc całkowity wspólny „dobrobyt” dla A i B wyniesie 100 zł. Jeżeli A złoży ofertę o wysokości 50 zł, 
a B ofertę o wysokości 100 zł albo na odwrót, całkowity wspólny dobrobyt również wyniesie 100 zł (macierz wypłat w takiej sytuacji będzie następująca: 
100 zł, 0 zł albo 100 zł, 0 zł). Jeżeli zarówno A, jak i B złożą oferty o wysokości 50 zł, macierz wypłat wyniesie 25 zł, 25 zł, a całkowity wspólny dobrobyt 
50 zł. Taka gra, będąca klasycznym dylematem więźnia posiada jedynie jedną „równowagę Nash’a”, a każdy z graczy posiada jedynie jedną dominującą 
strategię (składanie oferty w wysokości 50 zł), podczas gdy rezultat tej gry po zastosowaniu optymalnej strategii nie jest nieefektywny w sensie Pareto. 
Więcej o dylemacie więźnia i teorii gier zastosowanych w mikroekonomii i prawie konkurencji, zob. M. Motta, Competition Policy. Theory and Practice, 
Cambridge University Press, 2004, s. 542–551. 
Dylemat więźnia wyjaśnia, dlaczego w interesie przedsiębiorców A i B mogłoby leżeć porozumienie się co do wzajemnego złożenia ofert o wyższej 
wysokości (tj. w omawianej hipotezie dwóch ofert o wysokości 100 zł) lub też uzgodnić minimalną cenę składanych ofert (porozumienie takie miałoby 
oczywiście sens, jeżeli A i B dysponowaliby w przetargu siłą rynkową). Dylemat więźnia nie wyjaśnia jednakże, dlaczego w interesie A lub B miałoby być 
(obecne przy „polskiej zmowie przetargowej”) wycofanie niższej oferty w sytuacji wyboru tej oferty przez zamawiającego. W dalszej części tego artykułu 
stanę na stanowisku, że jeżeli pomiędzy A i B nie dochodzi do „rekompensaty” lub też A i B nie „wymieniają się” miejscami w innych przetargach, takie 
wycofanie oferty można rozpatrywać jedynie w kategorii działania przez A i B w ramach „jednego organizmu gospodarczego”. 
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(2/5 hipotetycznych stanów rzeczy) A otrzyma zamówienie o wartości 50 zł. Potencjalny przychód 
A wyniesie 20 zł (50 zł pomnożone przez 2/5). W scenariuszu 2, w którym A wycofa swoją ofertę 
na rzecz B, B otrzyma zamówienie o wartości 100 zł w 100% (2/5 hipotetycznych stanów rzeczy) 
przypadków, a potencjalny przychód wyniesie 40 zł (100 zł pomnożone przez 2,5). „Polska zmowa 
przetargowa” będzie więc miała w analizowanej hipotezie sens dla B (przychód w wysokości 50 zł 
jest lepszy niż przychód w wysokości 20 zł, który B uzyskałby w sytuacji braku kooperacji z A), 
taka zmowa nie ma jednak większego sensu dla A. W naszej hipotezie, potencjalny przychód A 
jest taki sam w sytuacji kooperacji z B, jak i w razie braku kooperacji, jednak w razie kooperacji 
A musi wykonać kontrakt w większej liczbie hipotetycznych stanów rzeczy (16/40) niż w sytuacji 
braku kooperacji, co oczywiście wiąże się z większymi kosztami przy tych samych przychodach. 
W naszej hipotezie, strategia „polskiej zmowy przetargowej” nie jest więc opłacalna dla A, a jest 
opłacalna dla B.

4. ekonomiczne uzasadnienie dla „polskiej zmowy przetargowej”

Dokonana wyżej analiza potencjalnych przychodów hipotetycznych przedsiębiorców A i B 
była oczywiście oparta na zupełnie przypadkowych liczbach i założeniach (takimi przypadkowymi 
założeniami był m.in. fakt częstotliwości wystąpienia scenariusza 1 i 2 oraz fakt, że zarówno A, 
jak i B złożą oferty o wysokości 100 zł i 50 zł w 50% przypadków). Miała ona na celu pokazanie, 
w jaki sposób można obliczać opłacalność zachowania przedsiębiorców A i B w razie niezależnej 
konkurencji i w razie kooperacji polegającej na zaangażowaniu się w „polską zmowę przetargową”. 
Należy jednak podkreślić, że w praktyce zarówno A, jak i B nie wiedzą, jakie będzie prawdopo-
dobieństwo danego zachowania się ich konkurentów (a więc prawdopodobieństwo wystąpienia 
scenariuszy 1 albo 2), zatem A i B mogą, w sytuacji wzajemnej konkurencji, zdecydować się na 
inną częstotliwość składania ofert o danej wysokości (zachowania A i B w wypadku braku „polskiej 
zmowy przetargowej” zależeć będą przede wszystkim od tego, na ile A i B będą skłonni do ryzyka). 
Analizowaną w poprzednich częściach hipotezę można więc z łatwością zmodyfikować (np. zmie-
niając potencjalne ceny ofert, które mogą złożyć A i B, jak i zmieniając, zależną od skłonności od 
ryzyka, częstotliwość składania ofert o danej wysokości) tak, aby okazało się, że zaangażowanie 
się w „polską zmowę przetargową”, w której to A wycofuje swoją ofertę na rzecz B:
1) będzie opłacalne dla zarówno A i B;
2) będzie nieopłacalne dla przedsiębiorcy B, ale opłacalne dla przedsiębiorcy A29.

Niemniej jednak, jedna cecha „polskiej zmowy przetargowej” pozostanie niezmienna bez 
względu na przyjęte w hipotezie założenia i liczby. Łączny przychód A i B powstały w wyniku 
przyjęcia strategii „polskiej zmowy przetargowej” nie może być nigdy niższy od ich łącznego 
przychodu w sytuacji niezależnej konkurencji30. Jest tak dlatego, ponieważ w scenariuszu 2, w któ-
rym A wycofuje swoją ofertę na rzecz B, następuje dodatkowy transfer potencjalnego dochodu ze 
strony zamawiającego w kierunku B. Dlatego też łączny potencjalny przychód A i B w warunkach 
„polskiej zmowy przetargowej” będzie zawsze wyższy niż ich łączny przychód osiągnięty w wa-
runkach niezależnej konkurencji. Z powyższego powodu, jeżeli przedsiębiorców A i B traktować 

29 Pomimo tego, że A będzie musiał wycofywać swoją ofertę, kiedy oferta B będzie wystarczająca do wygrania przetargu, strategia „polskiej zmowy prze-
targowej” może być mimo wszystko z obiektywnego punktu widzenia bardziej opłacalna dla przedsiębiorcy A niż jego niezależne zachowanie w sytuacji, 
w której działający niezależnie A miałby tendencję do „przeszarżowania” z ryzykiem i permanentnego składania wyższych od swoich konkurentów ofert.
30 Jeżeli oczywiście decyzje o wysokości ofert, na które zdecydują się A i B w wypadku „polskiej zmowy przetargowej” będą takie same jak decyzje, 
które podjęliby A i B (i wynikają z takiej samej skłonności do ryzyka jaką A i B mieliby) w warunkach niezależnej konkurencji.
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jako „jeden organizm gospodarczy” posiadający wspólny ośrodek decyzyjny i troszczący się 
o maksymalizację jednego tylko, a nie dwóch zysków, to „polska zmowa przetargowa” nie ma dla 
takiego „AB” ekonomicznego sensu. W takim wypadku A i B powinni być traktowani, jak jeden 
przedsiębiorca i tym samym do „porozumienia” pomiędzy A i B nie można stosować przepisów 
o zakazie antykonkurencyjnych porozumień.

Wnioski, do których doszliśmy, nie pozwalają wyjaśnić, dlaczego zaangażowanie się w stra-
tegię „polskiej zmowy przetargowej” jest korzystne dla A. Innymi słowy strategia ta nie oferuje 
przedsiębiorcy A niczego, co zrekompensowałoby mu jego poświęcenie polegające na wycofaniu 
swojej niższej oferty na rzecz B. Jeżeli zatem, strategia „polskiej zmowy przetargowej” ma 
mieć „niezależne ekonomiczne uzasadnienie” dla przedsiębiorcy A, przedsiębiorca ten musi 
otrzymać od B stosowną rekompensatę. Nie musi to być oczywiście rekompensata pieniężna. 
Może ona polegać np. na udzieleniu A przez B podwykonawstwa w uzyskanym zamówieniu bądź 
też na zamienieniu się rolami w ramach „polskiej zmowy przetargowej”31. Takie zamienienie się 
rolami będzie oczywiście możliwe w sytuacji więcej niż jednego przetargu. A i B mogą uzgodnić, 
że w jednym przetargu to A wycofa ofertę, „oferując miejsce” B, a w drugim przetargu to B wycofa 
ofertę, „oferując miejsce” A.

Z powyższej obserwacji wynika bardzo ważny wniosek. Dla stwierdzenia antykonkurencyjne-
go porozumienia pomiędzy A i B nie wystarczy wykazanie, że dwaj przedsiębiorcy zaangażowali 
się w „polską zmowę przetargową”. Konieczne jest ponadto wykazanie, że:
1) w wypadkach, kiedy „polska zmowa przetargowa” wystąpiła tylko w jednym przetargu, organ 

konkurencji powinien wykazać, że przedsiębiorca, który wycofał swoją ofertę (hipotetyczny A) 
otrzymał od drugiego przedsiębiorcy (hipotetycznego B) jakąkolwiek rekompensatę (np. pie-
niądze albo podwykonawstwo);

2) w wypadkach wielu przetargów organ konkurencji może też wykazać, że co najmniej raz 
przedsiębiorcy (hipotetyczni A i B) zamienili się rolami, tj. każdy z nich przynajmniej raz wycofał 
swoją niższą ofertę lub miał taki zamiar (zamiar taki może być zaś wywnioskowany z faktu, 
że przynajmniej raz przedsiębiorcy „zamienili się” wysokością swoich ofert, tj. przynajmniej 
raz zarówno hipotetyczny A, jak i B złożyli niższą z dwóch ofert).

V. „Polskie zmowy przetargowe” w świetle przedstawionej teorii
W świetle dokonanych obserwacji pochylę się teraz nad sześcioma polskimi sprawami, 

w których miała miejsce „polska zmowa przetargowa” i spróbuję określić, w których z analizowa-
nych spraw można mówić o odrębnym ekonomicznym uzasadnieniu po stronie uczestniczących 
w zmowie przedsiębiorców.

31 Oczywiście A i B nie muszą się bezpośrednio porozumieć co do rekompensaty lub zamiany rolami. Przedsiębiorca A może również jednostronnie 
„zasygnalizować” przedsiębiorcy B gotowość do wycofania swojej niższej oferty w odpowiedzi na wycofanie oferty B na rzecz A w kolejnym przetargu. 
Taka próba sygnalizacji, będąca jednocześnie jedną ze strategii mających na celu przezwyciężenie dylematu więźnia, jest możliwa w praktyce przy 
wielu powtarzanych po sobie przetargach i istnieją na nią empiryczne przykłady (chodzi o sygnalizację w warunkach „klasycznej zmowy przetargowej”, 
a nie „polskiej zmowy przetargowej”). Próby takiej sygnalizacji były obecne np. w przetargach na częstotliwości komunikacyjne organizowane przez 
Amerykańską Federalną Komisję Komunikacyjną. Zob. P. Cramton, J.A. Schwartz, Collusive Bidding: Lessons from the FCC Spectrum Auctions, 
„Journal of Regulatory Economics”, Vol. 17, ss. 229-252, May 2000. Powyższa sygnalizacja jest niezmiernie problematyczna z punktu widzenia prawa 
antymonopolowego z przyczyn zupełnie innych niż temat tego artykułu. Chodzi bowiem o to, że sygnalizacja stanowi najczęściej jedynie tzw. działania 
paralelne (ang. conscious parallelism), a te co do zasady nie są objęte zakazem przez większość reżymów antymonopolowych na świecie (z paroma 
wyjątkami, wliczając Rosję). Za zwrócenie mojej uwagi na teoretyczną możliwość „sygnalizacji“, również w warunkach „polskiej zmowy przetargowej”, 
dziękuję profesorowi Danielowi Rubinfeldowi. 
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Najmniej wątpliwości rodzą okoliczności faktyczne towarzyszące Czystości w budynkach ko-
munalnych. W powyższej sprawie przedmiotem analizy UOKiK był tylko jeden przetarg, a w uza-
sadnieniu decyzji Prezesa UOKiK nie ma słowa o żadnej rekompensacie uzyskanej przez jedną 
z uczestniczących w zmowie sióstr. Można zatem stwierdzić, że w powyższej sprawie nie mieliśmy 
tak naprawdę do czynienia z antykonkurencyjnym porozumieniem, a raczej z unilateralną praktyką.

W Pieczątkach dla Poczty domniemana zmowa przetargowa nastąpiła tylko w jednym prze-
targu. UOKiK analizował również trzy inne przetargi, w których przedsiębiorca–mąż i przedsię-
biorca–żona przegrali ze swoimi konkurentami. We wszystkich czterech przetargach (w jednym 
z przetargów doszło do rzeczywistego wycofania oferty) to zawsze mąż był przedsiębiorcą, który 
składał wyższą ofertę. W związku z powyższym, po stronie żony nie wystąpiło niezależne ekono-
miczne uzasadnienie, a tym samym należy uznać, że żona wraz z mężem należeli do „jednego 
organizmu gospodarczego” i nie mogło dojść pomiędzy nimi do zawarcia antykonkurencyjnego 
porozumienia.

W Dowozie dzieci do szkoły UOKiK badał w cztery przetargi. Pierwszy przetarg nie był dla 
UOKiK problematyczny: przedsiębiorca–żona i przedsiębiorca–mąż złożyli swoje oferty na inne 
odcinki tras autobusowych; oferty te nie konkurowały więc ze sobą. W kolejnych trzech prze-
targach mąż i żona składali „konkurencyjne” wobec siebie oferty o różnych cenach, przy czym 
to zawsze żona składała niższą ofertę. Wszystkie te przetargi na etapie otwarcia ofert zostały 
wygrane przez żonę. Za każdym razem, po wybraniu oferty przez zamawiającego, żona bądź to 
nie uzupełniała braków formalnych swojej oferty, bądź też ofertę wycofywała. W konsekwencji, 
zamówienia w trzech przetargach przypadły mężowi. Z uzasadnienia decyzji Prezesa UOKiK nie 
wynika, żeby przedsiębiorca–żona została przez męża w jakikolwiek sposób zrekompensowana. 
Również zatem w tej sprawie nie sposób mówić o niezależnym ekonomicznym uzasadnieniu dla 
postępowania żony, a zatem o antykonkurencyjnym porozumieniu.

W Wyrębie drewna oraz Oznakowaniu dróg przedsiębiorcy „zamieniali się” rolami. W nie-
których przetargach jeden przedsiębiorców składał niższą, a w niektórych wyższą od swojego 
„zmawiającego się” partnera ofertę. Wydaje się, że już sam ten fakt wystarczyłby, żeby wykazać 
ukaranym przedsiębiorcom zamiar zamiany się rolami. W rzeczywistości, w obu powyższych 
sprawach przedsiębiorcy nie tylko zademonstrowali zamiar „zamienienia się” rolami, ale się tymi 
rolami skutecznie zamienili (nawzajem wycofując swoje niższe oferty w różnych przetargach).

Kapusta dla aresztów, jak już wspomniałem, dotyczyła domniemanej zmowy pomiędzy trzema 
przedsiębiorcami (mężem, żoną i synem) i każdy z tych przedsiębiorców został przez Prezesa 
UOKiK odrębnie ukarany. Z materiału dowodowego zebranego przez UOKiK wynika, że chociaż 
dwójka przedsiębiorców (syn i matka) zamieniali się rolami i nawzajem wycofywali swoje niższe 
oferty, jeden przedsiębiorca (ojciec) w każdym z analizowanych przetargów zawsze składał naj-
niższą z trójki ofertę, którą jednakże wycofywał. Wydaje się więc, że ojciec nie powinien zostać 
przez Prezesa UOKiK potraktowany jako przedsiębiorca posiadający „niezależną ekonomiczną 
motywację” dla swojego postępowania, a tym samym nie powinna na niego zostać (w przeciwień-
stwie do matki i syna) nałożona kara pieniężna. 

Podsumowując, jedynie w dwóch z sześciu analizowanych spraw, w których Prezes UOKiK 
jako podstawę prawną powołał art. 6 ust.1 pkt 7 uokik, istniała podstawa do nałożenia kary na 
wszystkich z uczestników rzekomej zmowy. W trzech sprawach zgromadzony materiał dowodowy 



www.ikar.wz.uw.edu.pl            internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 2013, nr 1(2)

Piotr Semeniuk            „Polskie zmowy przetargowe” – krytyka65

nie świadczył o porozumieniu pomiędzy niezależnymi przedsiębiorcami. Natomiast w jednej spra-
wie tylko dwóch z trzech przedsiębiorców zasługiwało na wymierzoną karę pieniężną. Powodem, 
dla którego w czterech z dyskutowanych spraw organ konkurencji nie powinien nakładać kary za 
zawarcie antykonkurencyjnego porozumienia był brak niezależnej ekonomicznej motywacji po 
stronie rzekomych uczestników porozumienia.

Bliskie, najczęściej rodzinne relacje pomiędzy przedsiębiorcami dodatkowo obrazują, dlaczego 
w większości z analizowanych spraw mieliśmy w rzeczywistości do czynienia nie z wieloma, ale 
z jednym interesem ekonomicznym. Bardzo łatwo wyobrazić sobie sytuację, w której przezorny 
mąż (bądź żona) „rejestruje” swoją żonę (bądź męża) jako niezależną osobę fizyczną prowadzą-
cą działalność gospodarczą, po czym wykorzystuje prawną „tożsamość” żony (bądź męża) dla 
zwiększenia swoich szans na wygraną w przetargu. Niewykluczone oczywiście, że żona (czy też 
mąż) sam angażuje się w działalność gospodarczą i posiada „niezależny interes gospodarczy”, 
jednakże brak rekompensaty lub zamiany rolami świadczy o tym, że taka żona (bądź mąż) jest 
gotowa ponosić straty na rzecz drugiego przedsiębiorcy (męża lub żony). 

Należy z całą stanowczością podkreślić, że wniosku o braku niezależnego uzasadnienia 
ekonomicznego dla działań niektórych przedsiębiorców w analizowanych sprawach nie wyciągam 
z istnienia między przedsiębiorcami więzów rodzinnych. Byłby to wniosek wynikający z trywialnej 
obserwacji i co więcej wniosek nieuprawniony. Sam bowiem fakt relacji rodzinnych między przed-
siębiorcami w żaden sposób nie powinien świadczyć o braku ekonomicznej niezależności tych 
przedsiębiorców, którzy mogą oczywiście działać niezależnie, a nawet ze sobą konkurować. Jak 
już wspomniałem, konkluzję o braku ekonomicznej niezależności należy wnioskować nie tyle ze 
strukturalnych powiązań pomiędzy przedsiębiorcami (a takim, specyficznym powiązaniem są po-
wiązania rodzinne), co z okoliczności behawioralnych, takich jak brak „niezależnej ekonomicznej 
motywacji”, choć oczywiście bliskie więzy strukturalne lub rodzinne pomiędzy przedsiębiorcami 
mogą wzbudzić słuszne podejrzenie co do niezależności takich przedsiębiorców.

Niestety, Prezes UOKiK, a dokładniej dyrektorzy jego regionalnych delegatur, nie intereso-
wali się szczególnie niezależnością ekonomiczną ukaranych przedsiębiorców, jakby zapominając, 
że porozumienia w obrębie „jednego organizmu gospodarczego” nie powinny być przedmiotem 
zainteresowania prawa antymonopolowego. 

W analizowanych sprawach Prezes UOKiK zdawał się jedynie przejmować szkodą po stro-
nie zamawiającego. Paradoksalnie, bliskie relacje rodzinne między „zmawiającymi się” przedsię-
biorcami zamiast „uczulić” Prezesa UOKiK na brak dwóch odrębnych interesów ekonomicznych, 
były dla niego dodatkowym dowodem na istnienie antykonkurencyjnego porozumienia. UOKiK 
zdawał się zwracać uwagę np. na fakt, że składane przez przedsiębiorców oferty „wypełnione zo-
stały tym samym charakterem pisma32”. Jakkolwiek wypełnianie dwóch „konkurujących” ze sobą 
ofert przez jedną osobę jest niewątpliwie nieuczciwe, a sama „polska zmowa przetargowa” jest 
nieuczciwą praktyką mającą na celu pokrzywdzenie konkurentów i zamawiającego, to jednakże 
sam fakt nieuczciwości nie powinien przesądzać o bezwzględnym zastosowaniu do „polskiej 
zmowy przetargowej” art. 6 ust.1 pkt 7 uokik. Czasy, kiedy sam fakt „nieuczciwości” danego za-
chowania powodował, że organy państwa były w stanie „znaleźć” jakikolwiek przepis penalizujący 
takie zachowanie na szczęście w Polsce bezpowrotnie minęły. Tak długo, jak u domniemanych 

32 Decyzja Prezesa UOKiK z 27.07.2011 r., RKR-24/2011, s. 10.
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uczestników „zmowy” brak niezależnej ekonomicznej motywacji, tak długo nie można mówić 
o antykonkurencyjnym porozumieniu. 

Powyższa konkluzja wcale nie musi prowadzić do stwierdzenia, że w polskim systemie prawa 
istnieje luka pozwalająca na stosowanie przez przedsiębiorców „polskiej zmowy przetargowej” 
w ramach „jednego organizmu gospodarczego”. „Polska zmowa przetargowa” spełnia najpewniej 
przesłanki przestępstwa opisanego w art. 305 § 1 k.k.33, który penalizując „udaremnianie lub utrud-
nianie przetargu publicznego” nie uzależnia takiego „udaremniania” od istnienia „porozumienia” 
i dopuszcza unilateralne „udaremnianie” przetargu (zresztą samo „porozumienie” w rozumieniu 
Kodeksu karnego nie musi być wcale rozumiane jak porozumienie w rozumieniu polskiego i euro-
pejskiego prawa konkurencji i obejmować może najpewniej porozumienie podmiotów należących to 
„jednego organizmu gospodarczego”). Podobnie art. 89 ust.1 pkt 3 Pzp pozwala zamawiającemu 
odrzucić ofertę, która „stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji”. 

Nie wydaje się jednak, żeby kompetencję do karania „polskiej zmowy przetargowej” zawar-
tej w ramach „jednego organizmu gospodarczego” posiadał Prezes UOKiK. Co prawda art. 106 
ust. 1 pkt 1 uokik daje mu kompetencję do nałożenia kary na przedsiębiorcę, który „dopuścił się 
stosowania praktyki naruszającej zbiorowe interesy konsumentów”, a zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 3 
uokik przez „praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów” rozumie się również „czy-
ny nieuczciwej konkurencji”, jednakże pewnym nadużyciem wydaje się mówienie o naruszeniu 
„zbiorowych interesów konsumentów” w sytuacji, w której konsument jest tylko jeden i jest nim 
zamawiający. Jeżeli zatem Prezes UOKiK nie jest w stanie dopatrzyć się zamiany ról pomiędzy 
uczestnikami „polskiej zmowy przetargowej” lub też jakiejkolwiek rekompensaty otrzymanej przez 
przedsiębiorcę wycofującego swoją ofertę tak, aby „zrobić miejsce” swojemu zmawiającemu się 
parterowi, to powinien umorzyć postępowanie w sprawach z zakresu „polskich zmów przetargowych”.

Nie wydaje się jednocześnie, że pożądana byłaby zmiana prawa tak, żeby Prezes UOKiK 
otrzymał kompetencję do karania „zmów” przetargowych pomiędzy przedsiębiorcami należący-
mi do „jednego organizmu gospodarczego”. Nie jest bowiem rolą organów konkurencji ściganie 
każdego przejawu nieuczciwego zachowania rynkowego. Przywołane powyżej przepisy kodeksu 
karnego oraz Prawa zamówień publicznych wydają się zatem wystarczające.

Vi. Podsumowanie
Sprawy dotyczące „polskich zmów przetargowych” i specyfika praktyki, której dopuszczali się 

w tych sprawach przedsiębiorcy zaskakująco uciekła prawniczej uwadze. Częściowo zapewne 
dlatego, że nie były to „głośne” sprawy i dotyczyły one niewielkich przedsiębiorców, a częściowo 
dlatego, że rozstrzygnięte zostały przez regionalne delegatury UOKiK. 

Brak też informacji, żeby argumentacja zaprezentowana w tym artykule została użyta przez 
któregokolwiek z przedsiębiorców odwołujących się od decyzji Prezesa UOKiK. Szkoda, bo jest 
to fundamentalna argumentacja dla jakiegokolwiek rozwiniętego porządku antymonopolowego. 
W dotychczas rozstrzygniętych odwołaniach, jakiekolwiek byłyby argumenty, których starali się 
przed sądem użyć odwołujący się przedsiębiorcy, argumenty te nie zostały przez sąd uwzględ-
nione. Nic zresztą dziwnego, przedsiębiorcy mieli zapewne świadomość swojego „nieuczciwego” 

33 Ustawa z 06.06.1997 r. (Dz.U. 1997 nr 88 poz. 553 ze zm.).
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zachowania, a ponieważ obce im były meandra prawa konkurencji, ich odwołania, śmiem sądzić, 
jak to zwykle w polskim prawie konkurencji bywa, dotyczyły przede wszystkim wysokości nało-
żonej kary.

Na koniec należy jeszcze wspomnieć, że od momentu powstania tego artykułu, do momentu 
oddania go do publikacji, Prezes UOKiK wydał trzy kolejne decyzje, w których powołał art. 6 ust.1 
pkt 7 uokik. Stany faktyczne dwóch z powyższych decyzji34 oparte są na tym samym schema-
cie, co sprawy analizowane w tym artykule: pomiędzy przedsiębiorcami istniały bliskie (w tych 
wypadkach rodzinne) relacje, a przedmiotem zmowy było wycofanie niższej oferty. W trzeciej 
decyzji doczekaliśmy się wreszcie „klasycznej zmowy przetargowej” pomiędzy przedsiębiorcami 
świadczącymi usługi odbioru odpadów, ze względu jednak na zaistnienie tej zmowy w ramach 
konsorcjum i precedensowy charakter sprawy Prezes UOKiK odstąpił od wymierzenia kary35. 

34 Decyzja Prezesa UOKiK z 09.10.2012 r., RWR 31/2012; decyzja Prezesa UOKiK z 09.10.2012 r., RPZ 28/2012. Decyzje dostępne na www.uokik.
gov.pl. W obu sprawach UOKiK nałożył na przedsiębiorców kary pieniężne.
35 Decyzja Prezesa UOKiK z 31.12.2012 r., RLU Nr 38/2012. Decyzja dostępna na: www.uokik.gov.pl.
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Settlement w postępowaniu antymonopolowym  
– ekonomiczna analiza kosztów i korzyści  

z punktu widzenia przedsiębiorcy
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Streszczenie
Celem artykułu jest analiza kosztów i korzyści związanych z udziałem przez przedsiębiorcę 
w procedurze settlement, a w szczególności analiza opłacalności niekwestionowania przed są-
dem decyzji uzgodnionej z organem antymonopolowym. Na początku przedstawiono główne 
czynniki determinujące decyzję przedsiębiorcy, omawiając dodatkowo pokrewne instytucje prawa 
antymonopolowego. Następnie dokonano rachunku kosztów i korzyści w formie uproszczonego 
modelu. Rozważania te służą wyodrębnieniu tych elementów, które odgrywają najważniejszą rolę 
w przesądzeniu o atrakcyjności złożenia przez przedsiębiorcę wniosku w zakresie settlement.

Słowa kluczowe: settlement; postępowanie ugodowe; koszty i korzyści settlement.

i. Wprowadzenie
Settlement to instytucja prawa antymonopolowego odnosząca się do postępowania ugo-

dowego pomiędzy organem a jego stroną. W jej wyniku przedsiębiorca, który nie kwestionuje 
ustaleń organu w zakresie stwierdzonego naruszenia oraz wysokości kary w decyzji kończącej 
postępowanie uzyskuje jej obniżkę w zamian za pewne ustępstwa natury głównie proceduralnej. 
Obniżka ta traci jednak swoją aktualność, jeśli przedsiębiorca wniesie odwołanie od wydanej w ten 
sposób decyzji. Procedura settlement zazwyczaj może być zainicjowana jedynie przez organ an-
tymonopolowy, który zainteresowanego przedsiębiorcę informuje o zarzucanych naruszeniach, 

* Stały współpracownik CARS; doktorant stacjonarny w Samodzielnym Zakładzie Europejskiego Prawa Gospodarczego (UW); aplikant adwokacki 
ORA w Warszawie.
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a także przewidywanej wielkości kary. Jeśli w toku rozmów ugodowych obydwu stronom uda się 
wypracować wspólne stanowisko w sprawie wówczas przedsiębiorca składa wniosek w zakresie 
settlement będący podstawą decyzji kończącej postępowanie1.

Przedsiębiorca, który rozważa zaangażowanie się w procedurę settlement (a ściślej złożenie 
wniosku w tym zakresie, gdyż dopiero on jest dla niego wiążący) dokona z pewnością szczegó-
łowej analizy kosztów i korzyści na podstawie wszelkich dostępnych informacji. Niniejszy artykuł 
stanowi próbę analizy czynników determinujących taką decyzję. Jest ona istotna również z punktu 
widzenia organu antymonopolowego oraz ustawodawcy, pozwala bowiem zrozumieć motywacje, 
jakimi kieruje się przedsiębiorca, i tak ukształtować procedurę settlement, aby w jak największym 
stopniu była atrakcyjna dla obydwu stron, a jednocześnie spełniała swoją funkcję poprzez mak-
symalizację liczby postępowań, które będą zakańczane poprzez zawarcie ugody. 

ii. Czynniki wpływające na decyzję przedsiębiorcy
Decydując się na procedurę settlement, przedsiębiorca ma przede wszystkim możliwość 

szybszego zakończenia postępowania antymonopolowego. To czy takie przyspieszenie stanowi 
dla niego korzyść nie jest wcale oczywiste, jednak samo w sobie posiada ważną zaletę, ponieważ 
pozwala uniknąć prowadzenia długotrwałego i niekiedy uciążliwego procesu sądowego oraz zmi-
nimalizować koszty z nim związane. Mowa tu nie tylko o kosztach sądowych i pomocy prawnej, 
lecz także tych wynikających z zaangażowania pracowników przedsiębiorcy, którzy w tym czasie 
nie mogą poświęcić się swojej podstawowej działalności (w literaturze określane jako tzw. mana-
gerial distraction costs)2. Ten element posiada również aspekt psychologiczny. Podczas gdy jeden 
przedsiębiorca będzie wysoko cenił sobie taką możliwość, dla innego będzie ona bez znaczenia. 

Taka przyspieszona procedura jest jednak atrakcyjna tylko wówczas, gdy kończy się sukce-
sem, tzn. wydaniem uzgodnionej decyzji, której przedsiębiorca nie będzie następnie kwestionował. 
W przeciwnym razie do czasu i kosztów postępowania prowadzonego w normalnym trybie doliczyć 
trzeba również ten przeznaczony na próbę zawarcia porozumienia w ramach procedury settlement3. 

Przedsiębiorca może jednak nie być wcale zainteresowany szybkim zakończeniem postę-
powania w sytuacji, gdy do czasu uprawomocnienia się decyzji nie będzie zmuszony do zakoń-
czenia stosowania zarzucanej praktyki czy też płatności kary. Wiele zależy zatem od rozwiązań 
proceduralnych przyjętych w danym systemie prawnym. Jeśli wydanie decyzji nie będzie związane 
z koniecznością zaprzestania zarzucanej praktyki, wówczas celowe wydłużanie postępowania 
sądowego może być wręcz wpisane w strategię przedsiębiorcy dążącego do ograniczenia kon-
kurencji. Dodatkowo istotnego znaczenia nabiera tutaj moment płatności kary. W sytuacji, gdy 
następuje to dopiero po wyczerpaniu drogi odwoławczej, wówczas kluczową rolę odgrywa czynnik 
czasowy. Dla przedsiębiorcy bowiem ta sama kwota zapłacona (przykładowo) po kilku latach ma 
dużo mniejszą wartość niż kwota zapłacona krótko po wydaniu decyzji4. 

1 Kształt procedury settlement w różnych jurysdykcjach nie jest oczywiście jednakowy. Na temat europejskich rozwiązań proceduralnych w tym za-
kresie zob. więcej E. Krajewska, Settlement w świetle doświadczeń europejskich – w poszukiwaniu najlepszych rozwiązań, iKAR 2012,1(4), s. 57-76, 
http://www.ikar.wz.uw.edu.pl/
2 A. Ascione, M. Motta, Settlements in Cartel Cases, [w:] C.-D. Ehlermann, M. Marquiz (red.), European Competition Law Annual 2008: Antitrust 
Settlements Under EC Competition Law, s. 67.
3 M. Siragusa, E. Guerri, Antitrust Settlements under EC Competition Law: The Point of View of the Defen-dants, [w:] C.-D. Ehlermann, M. Marquiz 
(red.), European Competition Law Annual 2008: Antitrust Settlements Under EC Competition Law, s. 199. 
4 Aby to wykazać, warto odwołać się do metody zdyskontowanych przepływów pieniężnych (ang. DCF-discounted cash flow), która jest powszechnie 
wykorzystywana w finansach w celu wyceny danego projektu, spółki czy jej poszczególnych aktywów. Może być również zastosowana do wyceny kosztu 
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Niewątpliwym atutem settlement jest naturalnie obniżka kary. O ile sam fakt jej redukcji bez 
wątpienia należy do pozytywów, to już jej wielkość ma dla przesądzenia decyzji przedsiębiorcy 
znaczenie niebagatelne. Sama wartość procentowa nie daje jednak jednoznacznej odpowiedzi 
dopóki nie zostanie porównana z opcjami alternatywnymi, którymi dysponuje przedsiębiorca. 
Zawsze jedną z nich jest droga sądowa, atrakcyjna szczególnie wtedy, gdy przewiduje on moż-
liwość obniżki kary przez sąd czy nawet uchylenia decyzji. Reszta zależy od możliwości, które 
oferuje dany system prawny (szerzej na ich temat w dalszej części artykułu). 

Kolejną zaletą przystąpienia do procedury settlement jest dla przedsiębiorcy możliwość „bar-
dziej aktywnego udziału” w procesie wydawania decyzji. Decyzja wydana w ramach settlement 
może być określana jako forma wspólnego rozumowania (ang. common understanding) organu 
antymonopolowego i przedsiębiorcy odnośnie do stanu faktycznego w danej sprawie i wynika-
jących z niego konsekwencji prawnych. To, na ile w ramach danej procedury występuje element 
negocjacji, organ otwarty jest zaś na przedyskutowanie odmiennego punktu widzenia, zależy już 
od rozwiązań przyjętych w danym kraju i często determinowane jest na poziomie praktyki, a nie 
regulacji prawnych5. Nie budzi wątpliwości, iż z samej natury relacji o charakterze administracyjno-
-prawnym wynika wykluczenie negocjacji w zakresie wielu elementów decyzji. Jednakże możliwość 
dyskusji na temat powagi naruszenia, długości jego trwania czy chociażby przesłanek wymiaru 
kary może być dla przedsiębiorcy niezwykle cenna. 

Element ten stanowi dla przedsiębiorcy również zaletę pod warunkiem, że posiada on 
wszystkie niezbędne informacje konieczne do podjęcia na końcu świadomej decyzji. W instytucję 
settlement wpisane jest jednak zjawisko asymetrii informacyjnej6. Może ono być zniwelowane 
poprzez takie ukształtowanie procedury, które sprawi, iż przedsiębiorca w chwili podejmowania 
decyzji o złożeniu wniosku w zakresie settlement będzie posiadał komplet informacji niezbędnych 
do uczynienia tego w sposób całkowicie świadomy. Wymóg ten oznacza nie tylko pełną wiedzę 
o konsekwencjach, lecz także możliwość dokładnego rozważenia opcji alternatywnych. W prze-
ciwnym razie przewidywać należy, iż tylko przedsiębiorca posiadający dużą skłonność do ryzyka 
będzie w stanie podjąć decyzję obarczoną tak dużą dozą niepewności.

Zjawisko asymetrii informacyjnej występuje również w kontekście rezygnacji przedsiębiorcy 
z wnoszenia odwołania (wówczas bowiem traci on obniżkę kary). Bez wątpienia z jego punktu 
widzenia stanowi to istotną niedogodność tej instytucji. Pojawia się tutaj obawa, iż nie wszystkie 
aspekty sprawy zostaną w toku procedury administracyjnej dokładnie wyjaśnione, a w konsekwen-
cji przedsiębiorca podejmie nieoptymalną decyzję. W szczególności dotyczy to braku wiedzy na 
temat dowodów odciążających, mogących być w posiadaniu innych stron czy też braku możliwo-
ści skonfrontowania świadków, których zeznania pozostają w sprzeczności7. Naturalnie obawa 

(w rozumieniu przepływu ujemnego), jakim jest dla przedsiębiorcy zapłata kary w postępowaniu antymonopolowym. Metoda ta wykorzystuje podejście 
rachunku wartości pieniądza w czasie, którego podstawowym założeniem jest przyjęcie, iż wycena strumienia pieniężnego zmienia się w zależności od 
momentu, w którym wypływa z przedsiębiorstwa.
5 Za niezwykle konsensualną uchodzi niemiecka procedura w zakresie settlement. Zob. Więcej: 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…, s. 471–479.
6 Wpływ asymetrii informacyjnej na wynik rozmów ugodowych można wykazać w oparciu o modele opierające się na teorii gier. Wskazują one, iż w wa-
runkach braku pełnej informacji większe jest prawdopodobieństwo, iż sprawa trafi do sądu aniżeli zostanie rozwiązana w trybie ugodowym. Zob. więcej: 
L. Coppi oraz R.J. Levinson, The Interaction between Settlements and Private Litigation – An Economic Perspective, [w:] C.-D. Ehlermann, M. Marquiz 
(red.), European Competition Law Annual 2008: Antitrust Settlements Under EC Competition Law s. 690 i przywołana tam literatura.
7 M. Siragusa, E. Guerri, Antitrust Settlements under EC Competition Law: The Point of View of the Defendants, [w:] C.-D. Ehlermann, M. Marquiz 
(red.), European Competition Law Annual 2008: Antitrust Settlements Under EC Competition Law…, s.196 i przywołana tam literatura.
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przedsiębiorcy dotyczy tego, iż organ nie będzie dążył do badania okoliczności przemawiających 
na korzyść przedsiębiorcy, a w toku procedury zabraknie podmiotu niezależnego, który będzie 
czuwał nad jej prawidłowością8. Pewnym zabezpieczeniem interesów przedsiębiorcy jest jednak 
fakt, iż zawsze może on wnieść odwołanie od decyzji wydanej w ramach settlement i domagać 
się zbadania sprawy przez niezawisły sąd.

iii. Settlement a pokrewne instytucje prawa antymonopolowego
1. Settlement a leniency

Jak już wyżej wspomniano przedsiębiorca podejmując decyzję o zaangażowaniu w procedurę 
settlement, będzie zapewne rozważać alternatywne opcje. Instytucją, która najmocniej oddziałuje 
z settlement jest bez wątpienia leniency. Obydwie są z punktu widzenia przedsiębiorcy podob-
ne, gdyż opierają się na formie współpracy z organem antymonopolowym9. A zatem podmiot, 
który jest nastawiony na taką współpracę winien rozważyć czy nie korzystniejsze dla niego jest 
zaangażowanie się w procedurę leniency, gdyż obniżki kar z tego tytułu są znacząco wyższe. 
Wybór może stać się bardziej złożony w systemach prawnych, które mają rozbudowany program 
leniency10. Wówczas przedsiębiorca, mający świadomość, że nie uzyska już statusu pierwszego 
wnioskodawcy (np. po wszczęciu postępowania antymonopolowego) staje przed taktycznym dyle-
matem. Może albo zgłosić się jako kolejny, albo po prostu zaczekać i obserwować jak rozwija się 
postępowanie antymonopolowe, nie dostarczając organowi kolejnych dowodów (koniec końców 
na swoją niekorzyść). Takie postępowanie jest szczególnie uzasadnione w sytuacji, gdy instytucja 
settlement oferować będzie znaczące obniżki kary11. Stosowanie tej taktyki przez przedsiębiorców 
może skutkować tym, że organ antymonopolowy uzyska mniej dowodów we wczesnym stadium 
postępowania, tym samym wykazanie istnienia naruszenia może zakończyć się niepowodzeniem.

Odmienna sytuacja zachodzi wówczas, gdy w danym systemie prawnym dopuszczalna jest 
kumulacja redukcji kary w ramach leniency i settlement12 – stąd jest niezwykle ważne, aby organ 
antymonopolowy wyraźnie zadeklarował czy przewiduje taką możliwość13. Wówczas przedsiębior-
ca może być bardziej skłonny do współpracy z organem również na polu dostarczania dowodów, 
aby zmaksymalizować obniżkę kary. Łączna wysokość obniżek może być wówczas na tyle duża, 
że zniweluje większość argumentów przemawiających za decyzją odmienną.

2. Settlement a decyzja zobowiązująca

Instytucją poniekąd konkurencyjną dla settlement jest również instytucja decyzji zobowiązu-
jącej. Obecna w większości ustawodawstw, pozwala organowi antymonopolowemu na nałożenie 
 8 Z tego względu w systemie unijnym wprowadzono aktywną rolę urzędnika ds. wysłuchań (ang. Hearing Officer), którego przedsiębiorca może za-
wsze wezwać do udziału w sprawie.
 9 Z punktu widzenia organu instytucje te są jednak różne, gdyż realizują odmienne cele. Podstawowym celem leniency jest skuteczne wykrywanie 
niedozwolonych naruszeń (zwłaszcza karteli, gdzie przełamanie zmowy, przynoszącej uczestnikom znaczące korzyści, stanowi istotne wyzwanie). 
Z kolei settlement ma w swych założeniach zapewniać efektywność procedury w sprawach, które nie budzą większych wątpliwości w zakresie mate-
rialno-prawnym. Drugim ważnym elementem leniency jest pełna współpraca organu i strony, w szczególności w zakresie gromadzenia dowodów, co 
jest koniecznym warunkiem pomyślnego zakończenia postępowania i uzyskania redukcji kary. Z kolei w ramach settlement nie wymaga się współpracy 
aktywnej, a jedynie współpracy proceduralnej oraz niekwestionowania zarzutów, które postawił organ.
10 Tzn. oferujący możliwość obniżenia kary nie tylko dla pierwszego przedsiębiorcy, lecz także kolejnych, którzy zdecydują się współpracować z urzędem.
11 International Competition Network, Cartel Working Group Subgroup 1 Cartel Settlements, dokument dostępny pod adresem http://www.internation-
alcompetitionnetwork.org/uploads/library/doc347.pdf.
12 Możliwość kumulacji występuje w systemie niemieckim, brytyjskim, a od niedawna również francuskim. E. Krajewska, Settlement w świetle doświadczeń 
europejskich op.cit.s. 64, http://www.ikar.wz.uw.edu.pl/.
13 Contribution de CMS Bureau Francis Lefebvre au projet de communiqué de procédure de l’Autorité de la Concurrence sur la non-contestation des 
griefs, punkt 32-36, dokument dostępny pod adresem http://www.autoritedelaconcurrence.fr/user/standard.php?id_rub=430.
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na przedsiębiorcę zobowiązań przy jednoczesnej rezygnacji z wymierzenia kary. W ten sposób 
dochodzi do szybszego usunięcia negatywnych skutków jakie dana praktyka wywołuje na rynku. 
Zazwyczaj jednak zastosowanie tej instytucji jest wyłączone w przypadku najpoważniejszych 
ograniczeń (porozumień poziomych lub nadużywania pozycji dominującej) i ogranicza się do 
naruszeń o mniejszej szkodliwości dla konkurencji (jak np. porozumienia wertykalne). Jednakże, 
gdy jest to możliwe, dla przedsiębiorcy zdecydowanie korzystniejsze niż uzgodnienie z organem 
decyzji w ramach procedury settlement jest wydanie przez organ decyzji zobowiązującej, która 
wprawdzie narzuca mu pewne obowiązki, ale zapewnia również całkowite zwolnienie od kary.

Decyzja zobowiązująca ma dla przedsiębiorcy także inną istotną zaletę, która przemawia 
na jej korzyść w stosunku do settlement. Mianowicie nie zawiera ona elementu stwierdzającego 
jednoznacznie naruszenie przez przedsiębiorcę prawa konkurencji. W konsekwencji nie ma tutaj 
obawy o zwiększone ryzyko wystąpienia roszczeń prywatnoskargowych.

3. Settlement a odpowiedzialność osób fizycznych

Decyzja o skorzystaniu z procedury settlement nie pozostaje bez wpływu na sytuację praw-
ną przedsiębiorcy w zakresie innych instytucji prawa antymonopolowego. W pierwszym rzędzie 
przedsiębiorca musi rozważyć wpływ zawarcia ugody na ewentualną odpowiedzialność osób 
fizycznych w jego przedsiębiorstwie w związku z naruszeniem, do którego się przyznaje (oczy-
wiście pod warunkiem, że odpowiedzialność taka istnieje w danym systemie prawnym). Wiele 
zależy tutaj od rozwiązań proceduralnych przyjętych w danym prawodawstwie, a także poziomu 
respektowania prawa do obrony zarówno dla przedsiębiorcy, jak i osób fizycznych. Postępowania 
te mogą być od siebie zupełnie niezależne, a odpowiedzialność osób fizycznych mieć charak-
ter prawno-karny i wówczas przedsiębiorca nie musi się obawiać, iż jego zgoda na settlement 
oznaczać będzie pogorszenie sytuacji procesowej jego pracowników14. Urząd antymonopolowy 
może również wystosować do osób indywidualnych swoisty list żelazny (ang. no-action letter or 
comfort letter) lub też zawiesić postępowanie administracyjne do czasu rozstrzygnięcia o za-
rzutach karnych (co jednak stoi w sprzeczności z podstawowym celem tej instytucji, jakim jest 
przyspieszenie postępowania)15. Innym rozwiązaniem jest włączenie w toku rozmów ugodowych 
dyskusji na temat odpowiedzialności osób fizycznych tak, żeby przedsiębiorca mógł rozważyć 
łącznie konsekwencje zawarcia ugody16. Sporo zależeć będzie od jego postawy w stosunku do 
osób, którym postawiono zarzuty. Możliwe jest również, iż przedsiębiorca nie będzie się dłużej 
z nimi identyfikował, a tym samym dążył do minimalizacji ich indywidualnej odpowiedzialności.

4. Settlement a prywatnoprawne dochodzenie roszczeń

Zgoda na decyzję wydaną w ramach procedury settlement może wywołać również skutki 
w sferze dochodzenia wobec przedsiębiorcy roszczeń na drodze prywatnoprawnej. Obawy przed-
siębiorców wywołuje fakt, iż immanentną częścią decyzji w wielu prawodawstwach jest przyznanie 
się do odpowiedzialności za stwierdzone naruszenia, które jest wiążące dla sądów orzekających 
o roszczeniach prywatnoprawnych17. Przedsiębiorca korzystając z tej instytucji, naraża się na 

14 Wydzielenie obydwu postępowań występuje w systemie amerykańskim.
15 Tego typu rozwiązania pojawiały się w systemie brytyjskim. zob. więcej: 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, s. 520.
16 Takie podejście występuje w systemie niemieckim zob. więcej: J. Burrichter, Settlements… op.cit., s. 475.
17 Tak jest przykładowo w systemie niemieckim. Ibidem s. 474.
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ryzyko, że wysuwanie takich roszczeń nastąpi szybciej niżby to miało miejsce w tradycyjnej pro-
cedurze18. Czynnik ten nie jest co prawda jednakowo istotny we wszystkich prawodawstwach, 
jednakże przypuszczać można, iż z czasem będzie nabierał coraz większego znaczenia. 

Stąd też ponownie kluczowe staje się odpowiednie ukształtowanie procedury, które może 
takie ryzyko ograniczyć lub zwiększyć. W wielu prawodawstwach osoby trzecie mają niezwykle 
ograniczony dostęp do akt postępowania toczącego się w ramach settlement, które jest chronione 
na zasadach zbliżonych do wniosku leniency. Z kolei decyzja końcowa ma często uproszczony 
charakter, a to sprawia, że brakuje w niej istotnych dla osób trzecich informacji, chociażby na temat 
skutków naruszenia19. Stąd, mimo że decyzja jest szybciej prawomocna, nie polepsza to wcale 
sytuacji podmiotów trzecich, które nie mają dostępu do informacji mogących być podstawą docho-
dzonych przez nie roszczeń. Jednakże w innych porządkach prawnych czynione są starania, aby 
nie osłabiać trybu prywatnoskargowego, np. poprzez wydawanie decyzji z pełnym uzasadnieniem20. 

Patrząc z punktu widzenia przedsiębiorcy, naturalnie będzie on mniej skłonny do zawarcia 
ugody, jeśli pociągnie to za sobą zwiększone ryzyko skutecznego dochodzenia roszczeń prywat-
noprawnych i pogorszenie sytuacji procesowej w tym zakresie. 

iV. Rachunek kosztów i korzyści w ujęciu formalnym
Jak wynika z powyższego wywodu, decyzja o złożeniu wniosku w zakresie settlement sta-

nowi wypadkową wielu czynników. Wiele zależy od tego, jaką wagę przedsiębiorca przypisuje 
każdemu z nich. Rozważania te można ująć w sposób bardziej sformalizowany w postaci uprosz-
czonego modelu, który posiada następujące ograniczenia. Przede wszystkim obejmuje decyzję 
o settlement jedynie w ujęciu zero-jedynkowym (gdzie opcją alternatywną jest droga sądowa), 
kierując się założeniem, iż instytucje prawa antymonopolowego są w danym systemie rozłącz-
ne (przykładowo tam, gdzie zachodzą przesłanki wydania decyzji zobowiązaniowej organ nie 
proponuje procedury settlement). Nadto rozważania obejmują moment, w którym strony w toku 
procedury ugodowej poznały już wzajemne stanowiska, przedsiębiorca musi zaś rozstrzygnąć 
czy złożyć wniosek w zakresie settlement, czy też wycofać się z procedury i czekać na decyzję 
wydaną w normalnym toku postępowania. Przedstawienie rozważań na wcześniejszym etapie 
(np. na etapie decyzji o samym podjęciu rozmów w ramach procedury settlement) byłoby o tyle 
utrudnione, że przedsiębiorca nie posiada jeszcze szeregu danych koniecznych do ich przepro-
wadzenia. Nie zna dokładnej treści zarzucanej praktyki, przewidywanej wielkości kary, a co za 
tym idzie – nie ma możliwości oszacowania czy są szanse na jej obniżenie. Ponadto rachunek 
ten musiałby zostać skorygowany o prawdopodobieństwo dojścia z organem antymonopolowym 
do porozumienia, które przedsiębiorcy trudno jest szacować a priori 21. W konsekwencji model nie 

18 K. Dekeyser, R. Becker, D. Calisti, Impact of public enforcement on antitrust damages actions: Some Likely Effects of Settlements and Commitments 
on Private Actions for Damages, [w:] C.-D. Ehlermann, M. Marquiz (red.), European Competition Law Annual 2008: Antitrust Settlements Under EC 
Competition Law, s. 685.
19 Sytuacja taka ma miejsce w prawodawstwie unijnym. W ramach instytucji settlement KE nie jest zobligowana do wydawania w pełni uzasadnionego 
statement of objection z uwagi na fakt, że strony nie będą kwestionować jego postanowień. Ujawnienie zainteresowanym osobom trzecim oświadczeń 
składanych w ramach procedury zostało wprost wykluczone. KE nie ma również obowiązku udostępnienia osobom trzecim jawnej wersji statement 
of objection i posiada w tym względzie pełną uznaniowość. Wydawana na końcu postępowania decyzja jest uproszczona w stosunku do zwykłego 
postępowania. 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, s. 415–417.
20 Taką politykę przyjęto w systemie brytyjskim zob. więcej: A. Nikpay, 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, s. 441–443.
21 Przede wszystkim z uwagi na fakt, iż brakuje danych na temat postępowań, w których procedura settlement na etapie administracyjnym zakończyła 
się porażką. 
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zawiera kosztów prowadzenia postępowania w ramach procedury settlement, kierując się zało-
żeniem, iż niezależnie od ostatecznej decyzji co do złożenia wniosku w zakresie setllement mają 
one charakter utopionych nakładów (zostały już poniesione na wcześniejszym etapie). Ponadto 
nie obejmuje również możliwego wpływu settlement na inne postępowania, a także czynników 
psychologicznych, które trudno jest skwantyfikować22. 

W celu odpowiedzi na pytanie o skłonność przedsiębiorcy do niekwestionowania uzgodnionej 
z organem antymonopolowym decyzji należy rozważyć nakłady, jakie ponosi w zestawieniu z roz-
wiązaniem alternatywnym, a więc prowadzeniem sporu sądowego. Przedsiębiorca decydujący 
się zaakceptować decyzję ponosi nakłady, które mogą być wyrażone wzorem:

F 1v d= -^ h,

σ – nakład finansowy przedsiębiorcy akceptującego uzgodnioną decyzję,
F – wartość kary pieniężnej nałożonej przez organ antymonopolowy, 
δ – wielkość obniżki przyznana przez organ, wyrażona jako procent wielkości kary. 

A zatem nakład przedsiębiorcy to po prostu kara pomniejszona o wielkość redukcji23. Z kolei 
wybór trybu odwoławczego oznacza dla przedsiębiorcy następujące nakłady:

F p
Ae

d CL1 1 1
1 t

i = - + + +c bm l ,

θ – nakład finansowy przedsiębiorcy, który przyjął strategię prowadzenia sporu sądowego, aż do 
wyczerpania toku instancji,

Ae – wyrażona procentowo przewidywana wielkość obniżki kary przez sąd w wyniku postępowa-
nia odwoławczego,

p – premia za ryzyko – różnica pomiędzy wartością oczekiwaną a ekwiwalentem pewności w za-
kresie przewidywalnej wielkości obniżki kary24,

d1
1 t

+
b l  – współczynnik dyskonta (związany z rachunkiem wartości pieniądza w czasie),w ra-

mach którego:
 t –   liczba lat, które dzielą wydanie decyzji od prawomocnego wyroku, innymi słowy liczba 

lat, o które następuje przesunięcie płatności kary, 
 d –  stopa dyskonta, utożsamiana tutaj ze współczynnikiem WACC (ang. weighted average 

cost of capital), czyli średnim ważonym kosztem kapitału w danym przedsiębiorstwie25.
W tym przypadku przedsiębiorca ponosi nakład w postaci wartości kary, której płatność jest 

jednak przesunięta w czasie o okres trwania postępowania sądowego (odwoławczego). Dlatego 

22 Przedstawione rozwiązania nawiązują do modelu przedstawionego w artykule: L. Coppi, R.J. Levinson The Interaction between Settlements and 
Private Litigation- An Economic Perspective, [w:] C.-D. Ehlermann, M. Marquiz (red.), European Competition Law Annual 2008: Antitrust Settlements 
Under EC Competition Law. W stosunku do pierwotnego modelu analiza została uproszczona o pominięcie elementu związanego z prywatnoprawnym 
dochodzeniem roszczeń. Przyjęto również odmienną estymację kosztów pomocy prawnej. Ponadto założono w każdym wariancie, iż przedsiębiorca 
dyskontuje przyszłe nakłady pieniężne.
23 W całym artykule przyjęto założenie, iż płatność kary następuje w krótkim okresie po uprawomocnieniu się decyzji (np. 14 dniowym). Jest on na 
tyle niewielki, iż przy zastosowaniu podejścia rachunku wartości pieniądza w czasie odgrywa znaczenie marginalne, wobec czego został pominięty.
24 Jest ona związana z prawdopodobieństwem, z jakim przedsiębiorca szacuje uzyskanie danej obniżki. Przykładowo uzyskanie obniżki kary w wysokości 
5% z prawdopodobieństwem 80% ma dla przedsiębiorcy taką samą wartość jak uzyskanie obniżki w wysokości 4,17% ze 100% prawdopodobieństwem. 
25 Zmienna ta bierze się z faktu, iż w przedsiębiorstwie żaden nakład nie jest ponoszony przy zerowym koszcie i.e. poniesienie określonego nakładu 
na dany cel automatycznie oznacza poniesienie kosztu alternatywnego (niemożność zainwestowania danej kwoty w inne przedsięwzięcie). Nie jest to 
zatem koszt w znaczeniu księgowym, ale ekonomiczny, który musi być brany pod uwagę przy podejmowaniu decyzji o zastosowaniu dóbr rzadkich (tutaj 
nakładów finansowych). Współczynnik WACC jest powszechnie wykorzystywany jako wskaźnik kosztu kapitału w przedsiębiorstwie. Jego wartość jest 
różna w zależności od rodzaju finansowania (kapitał własny czy obcy), branży a także szeregu innych czynników.
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też wysokość kary została tak zdyskontowana, aby odzwierciedlić wartość bieżącą, jaką przedsta-
wia dla przedsiębiorcy kara zapłacona w przyszłości. Pod uwagę wzięto również przewidywaną 
obniżkę kary przez sąd, która została skorygowana o czynnik ryzyka związany z niepewnością 
co do jej rozmiarów i wystąpienia. 

Ponadto należy pamiętać, iż w toku procedury odwoławczej przedsiębiorca ponosi koszty 
prawne (CL), które są obliczane według następującego wzoru:

,
dCL
F

1
0 01 t

t

n

1

#
+=

=

b l/ .

W celu uproszczenia rachunku, który dla niniejszych rozważań nie odgrywa decydującej roli, 
przyjęto założenie, iż koszty te są stałe i wynoszą corocznie 1% wielkości kary, a także podlega-
ją dyskontowaniu według tego samego współczynnika co kara. (Dodatkowo założono, iż są one 
ponoszone na koniec każdego roku oraz obejmują łącznie zarówno koszty pomocy prawnej, jak 
i koszty sądowe). 

Przedsiębiorca będzie wykazywał skłonność do niekwestionowania uzgodnionej decyzji 
tylko wówczas, gdy spełniony będzie warunek σ ≤ θ, tzn. na skutek dojścia do porozumie-
nia w ramach procedury settlement poniesie niższe lub przynajmniej tożsame nakłady, niż 
gdyby wybrał strategię prowadzenia sporu sądowego aż do wyczerpania toku instancji.

Na podstawie przedstawionych założeń bardzo łatwo można wyprowadzić wzór na minimal-
ną wielkość obniżki, która musiałaby zostać zagwarantowana, aby wspomniane wyżej równanie 
było spełnione. Naturalnie minimalna wielkość obniżki winna być również pomniejszona o koszty 
prawne (CL), których ponoszenia przy niekwestionowaniu uzgodnionej z organem decyzji przed-
siębiorca mógłby uniknąć. 

p
Ae

d F
CL

1 1 1 1
1 t

$d - - + + -c bm l

Wyniki obliczeń w oparciu o przykładowo dobrane zmienne przedstawiają tabele 1–3. 
W pierwszym wypadku założono, że przedsiębiorca szacuje, iż na skutek odwołania może 

uzyskać obniżkę kary w wysokości 5%26. Prawdopodobieństwo jej uzyskania szacuje na 80%. 

Tabela 1. Założona wielkość obniżki w wyniku odwołania (Ae) na poziomie 5% (wielkości kary); wa-
żona ryzykiem wynosi 4,17%

Przyjęta 
stopa 

dyskonta

Okres od wydania decyzji do prawomoc-
nego wyroku równy 2 lata t = 2

Okres od wydania decyzji do prawomoc-
nego wyroku równy 3 lata t = 3

min. wielkość 
obniżki

min. wielkość obniżki 
skorygowana o CL

min. wielkość 
obniżki

min. wielkość obniżki 
skorygowana o CL

 5% 13,08% 11,22% 17,22% 14,49%
 7% 16,30% 14,49% 21,77% 19,15%
10% 20,80% 19,06% 28,00% 25,51%
15% 27,54% 25,91% 36,99% 34,70%

26 We wszystkich wariantach do obliczeń wykorzystano wartości obniżki poniżej 10%, gdyż taki poziom redukcji kary w ramach procedury settlement 
pojawia się w wielu prawodawstwach europejskich (jak również procedurze unijnej). Rozważanie wyższych wartości nie wydaje się zasadne. Naturalnym 
jest bowiem, iż przedsiębiorca będzie skłonny do kwestionowania uzgodnionej decyzji jeśli w wyniku postępowania odwoławczego mógłby uzyskać 
obniżkę większą od tej, którą ma do zaoferowania organ antymonopolowy.
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Na podstawie tabeli 1 można wyciągnąć kilka ważnych wniosków. Przede wszystkim klu-
czowy wpływ na wielkość minimalnej wymaganej obniżki ma poziom kosztu kapitału w danym 
przedsiębiorstwie (WACC), stosowany do dyskontowania przyszłych nakładów. Równie istotny 
jest jednak okres, który upływa od wydania decyzji do zakończenia postępowania sądowego. 
Zwłaszcza przy wyższych stopach dyskonta zmienia on skokowo wielkość oczekiwanej ob-
niżki. Koszty pomocy prawnej nie odgrywają roli rozstrzygającej, ich wpływ jest zaś malejący  
w czasie.

W drugim przypadku przyjęto mniej optymistyczne założenie, iż na skutek odwołania obniżka 
kary wyniesie zaledwie 3%. Prawdopodobieństwo jej uzyskania pozostawiono na niezmienionym 
poziomie 80%.

Tabela 2. Założona wielkość obniżki (Ae) w wyniku odwołania na poziomie 3% (wielkości kary);  
ważona ryzykiem wynosi 2,5%

Przyjęta 
stopa 

dyskonta

Okres od wydania decyzji do prawomoc-
nego wyroku równy 2 lata t = 2

Okres od wydania decyzji do prawomoc-
nego wyroku równy 3 lata t = 3

min. wielkość 
obniżki

min. wielkość obniżki 
skorygowana o CL

min. wielkość 
obniżki

min. wielkość obniżki 
skorygowana o CL

 5% 11,56%  9,71% 15,78% 13,05%
 7% 14,84% 13,03% 20,41% 17,79%
10% 19,42% 17,69% 26,75% 24,26%
15% 26,28% 24,65% 35,89% 33,61%

Porównanie wartości z obydwu tabel pokazuje wyraźnie, iż niewielkie różnice w poziomie 
redukcji kary zasądzonej przez sąd nie odgrywają decydującej roli dla przesądzenia opłacalno-
ści kwestionowania decyzji. Decydujące znaczenie ma zatem czynnik czasowy połączony 
z przyjętą dla danego przedsiębiorstwa stopą dyskonta. 

W związku z powyższym warto rozważyć również inny scenariusz, w którym przedsiębiorca nie 
przewiduje możliwości uzyskania obniżki kary przez sąd, ale mimo to decyduje się kwestionować 
decyzję wydaną w ramach procedury settlement w celu chociażby opóźnienia momentu płatności 
kary. Celem tych rozważań jest sprawdzenie, na ile tego typu postawa będzie dla przedsiębiorcy 
korzystna. W tej sytuacji uproszczeniu ulegnie model ponoszonych nakładów, który może być 
wyrażony następującym równaniem:

F d CL1
1 t

$i + +b l .

Wszystkie zmienne zachowują swoją aktualność, podobnie jak warunek konieczny σ ≤ θ. 
Tabela 3 przedstawia minimalną wielkość obniżki, która musi być zagwarantowana przez organ 
antymonopolowy, aby powyższa nierówność była spełniona.
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Tabela 3. Minimalna wielkość obniżki, zagwarantowana przez organ antymonopolowy

Okres przesunięcia  
płatności kary w latach (t)

Minimalna wielkość  
obniżki bez CL

Minimalna wielkość obniżki 
skorygowana o wielkość CL

Przyjęta stopa dyskonta (d) na poziomie 7%
1  6,54%  5,61%
2 12,66% 10,85%
3 18,37% 15,75%
4 23,71% 20,32%
5 28,70% 24,60%

Przyjęta stopa dyskonta (d) na poziomie 10%
1  9,09%  8,16%
2 17,36% 15,55%
3 24,87% 22,31%
4 31,70% 28,46%
5 37,91% 34,04%

Wyniki obliczeń potwierdzają silną zależność wielkości minimalnej obniżki od liczby lat, jaka 
dzieli wydanie decyzji od momentu konieczności zapłaty kary (a zatem uprawomocnienia się 
decyzji). Co jednak ważniejsze, okazuje się, że nawet w przypadku oczekiwanego utrzymania 
wielkości kary przez sąd, strategia prowadzenia sporu sądowego aż do wyczerpania toku instancji 
okazuje się niezwykle korzystna, zwłaszcza gdy przedsiębiorca przewiduje, iż będzie on długo-
trwały. Obrazu tego nie zmienia znacząco konieczność ponoszenia rokrocznie stałych nakładów 
na pomoc prawną. 

Odmiennie wygląda sytuacja, w której przedsiębiorca niezależnie od wniesienia odwołania 
jest zobowiązany do zapłaty kary w krótkim terminie po doręczeniu decyzji27, potem zaś może co 
najwyżej uzyskać jej obniżenie lub całkowitą redukcję w wyniku postępowania sądowego. 

F F p
Ae

d CL1 1
1 t

i = - + + +c bm l .

Równanie σ ≤ θ jest spełnione wówczas, gdy:

p
Ae

d F
CL

1 1
1 t

$d + + -c bm l .

A zatem dla przedsiębiorcy konieczne jest rozstrzygnięcie czy przewidywana28 obniżka kary 
przez sąd skorygowana stopą dyskonta29 i pomniejszona o koszty prawne jest większa niż ob-
niżka oferowana przez organ w ramach procedury settlement. W konsekwencji zarówno przyjęte 
stopy dyskonta, jak i czas upływający od wydania decyzji do uzyskania prawomocnego wyroku 
odgrywają już dużo mniejszą rolę. Dodatkowo wartość bieżąca (PV-present value) obniżki kary 
udzielonej przez sąd dopiero w odległej przyszłości i obarczonej niepewnością jest mniejsza, 
niżby na to wskazywała jej wartość bezwzględna. 

27 Termin ten dla celów niniejszych obliczeń został pominięty, patrz przypis 23.
28 Tutaj również występuje niepewność co do faktu obniżki kary o przewidywany poziom.
29 Ewentualna obniżka kary nastąpi dopiero po wyczerpaniu drogi odwoławczej, a zatem ma dla przedsiębiorcy mniejszą wartość niż obniżka, która 
byłaby przyznana dzisiaj. 
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Z kolei jeśli przedsiębiorca nie przewiduje w ogóle możliwości obniżenia kary przez sąd, jego 
nakłady obrazuje poniższy wzór:

F CLi = + .

Widać zatem wyraźnie, że w tej sytuacji prowadzenie sporu sądowego staje się bezprzed-
miotowe, gdyż poza utratą obniżki kary przedsiębiorca musi dodatkowo ponieść koszty pomocy 
prawnej. 

V. Wnioski końcowe
Przeprowadzona analiza wskazuje, iż dla decyzji przedsiębiorcy o złożeniu w toku proce-

dury ugodowej wniosku w zakresie settlement kluczowe znaczenie ma moment, w którym musi 
dokonać płatności kary. W przypadku powstania tego obowiązku dopiero po wyczerpaniu drogi 
odwoławczej uzasadnionym jest założenie, iż przedsiębiorca dyskontujący przyszłe nakłady pie-
niężne będzie preferował maksymalne odsunięcie w czasie tego momentu. W tej sytuacji długość 
okresu od wydania decyzji do wyczerpania drogi odwoławczej, a także przyjęta stopa dyskonta 
mają decydujące znaczenie dla opłacalności niekwestionowania decyzji wydanej w ramach proce-
dury settlement. Znacznie mniejszy wpływ na decyzję przedsiębiorcy ma przewidywana wielkość 
obniżki kary w wyniku postępowania sądowego.

Z kolei obowiązek zapłaty kary w krótkim terminie po doręczeniu decyzji w dużej mierze 
eliminuje rozważania związane z długością postępowania odwoławczego. W tej sytuacji kluczo-
we staje się rozstrzygnięcie czy przewidywana obniżka kary przez sąd, pomniejszona o koszty 
prawne związane z drogą odwoławczą, będzie większa od obniżki zaproponowanej przez organ.

Powyższe wnioski nie są optymistyczne z punktu widzenia organu antymonopolowego, który 
jest zainteresowany funkcjonowaniem skutecznej procedury settlement w ramach swojego po-
rządku prawnego. Jak widać wyraźnie wpływ na przesądzenie akceptacji uzgodnionej z organem 
decyzji ma wiele czynników, spośród których w przedstawionym modelu organ antymonopolowy 
na większość nie ma żadnego wpływu. W istocie może on kształtować tylko jedną zmienną, tzn. 
poziom redukcji kary, który w większości systemów prawnych i tak ma charakter stały.

Stąd też rozważenie wszystkich wspomnianych czynników jest konieczne jeszcze na etapie 
konstruowania rozwiązań prawnych w zakresie instytucji settlement. W przeciwnym razie może 
ona okazać się dla przedsiębiorcy mało atrakcyjna, a naprawa tej sytuacji będzie niemożliwa po-
przez instrumenty polityki antymonopolowej. 

Tworząc procedurę settlement, należy również starannie rozważyć jej możliwe oddziaływa-
nia z innymi instytucjami prawa antymonopolowego, które przedsiębiorca będzie brał pod uwagę, 
podejmując decyzję o złożeniu wniosku w zakresie settlement. Jeżeli priorytetem polityki anty-
monopolowej jest częste wykorzystywanie tej instytucji, warto zminimalizować zagrożenia, które 
dotkną przedsiębiorcę decydującego się na taki krok.
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Streszczenie 
Na rynkach technologii ICT standaryzacja, interoperacyjność urządzeń i kompatybilność pro-
duktów mają kluczowe znaczenie. Ujawnianie i udostępnianie wiedzy przyśpiesza powstawanie 
innowacji. Kolejne fazy rozwoju wiedzy następują po sobie, nawiązując do poprzedników. Dostęp 
do światowego dorobku w danej dziedzinie jest zatem bardzo ważny dla postępu. Prawa wyłącz-
ne nie zawsze są używane w konkurencji innowacyjnej, lecz także do tworzenia strategicznych 
barier wejścia na dany rynek dla konkurentów. Dotychczasowy model zamkniętych innowacji, 
który polega na pełnej kontroli firmy nad IPR, ewoluuje w kierunku modelu otwartych innowacji. 
Dyfuzja wiedzy zapewnia wyższe zyski niż w warunkach monopolu IPR – ze względu na pozy-
tywne efekty sieciowe. Zasady dostępu i realizowane przez niektórych dostawców – skojarzenie 
zamkniętych i otwartych innowacji mogą być wyrazem konieczności kompromisu między otwar-
tością a pokryciem kosztów organizacji platformy, ale też elementem strategicznego dążenia do 
powiększania udziału w rynku. Organy ochrony konkurencji powinny przykładać dużą wagę do 
perspektywy konkurencji dynamicznej oraz innowacji dających szansę na zmiany rynkowe i po-
prawę dobrobytu konsumentów w długim okresie. Metody udostępniania aktywów niematerialnych 
na rynkach technologii ICT wymagają nowego spojrzenia, a także syntezy 2 trendów: odgórnych 
wymuszeń ze strony państwa, kierowanych przede wszystkim do dominantów, by dzielili się in-
formacją i wiedzą w sytuacjach, kiedy ich brak utrudnia lub uniemożliwia innym firmom prowadze-
nie działalności gospodarczej (ang. essential facility), a także oddolnego dzielenia się aktywami 
* Prof. dr hab., Katedra Prawnych Problemów Administracji i Zarządzania, Zakład Administracyjno-Prawnych Problemów Zarządzania, Wydział 
Zarządzania UW.
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z własnej inicjatywy przez przedsiębiorstwo dysponujące standardem rynkowym, które dostrzega 
w tej strategii długofalowe korzyści, przede wszystkim związane z rozwojem usług na platformie 
budowanej wokół łańcucha wartości bazującego na określonym standardzie rynkowym i związa-
nym z nim efektem sieciowym. Systemy współtworzenia wartości przez różne grupy klientów są 
określane jako rynki dwu- lub wielostronne (two-, multi-sided markets), których cechą jest często 
współpraca między konkurentami.

Słowa kluczowe: otwarte innowacje; rynek technologii ICT; współpraca między konkurentami; 
konkurencja dynamiczna; standardy rynkowe; wojny patentowe; FRAND; dwu-(wielo-)stronne 
modele e-biznesu.

i. Potrzeba nowego podejścia do regulacji
Rozwój wiedzy i technologii tworzy nowe rodzaje niepewności i ryzyka, które być może wy-

magają nowego podejścia do prawa. W gospodarce opartej na wiedzy legislację można przed-
stawić w kategoriach systemu zarządzania ryzykiem. Przykładowo – w systemach Peer2Peer 
można sobie wyobrazić Sharing License czy Copytax o powszechnym zakresie zastosowania, 
które mieściłyby się w niewielkiej opłacie np. za szerokopasmowy dostęp do Internetu.

Otoczenie systemu regulacji charakteryzuje się kompleksowością, probabilizmem, niepewnoś-
cią i ryzykiem. Nie można więc sprowadzać znaczenia regulacji tylko do jednej funkcji – redukcji 
różnorodności. Konieczna jest multidyscyplinarna perspektywa kojarząca prawo jako regulację 
publiczną z regulacją społeczną (np. normy społeczne, rynek, kultura organizacyjna, etyka, ne-
tykieta, architektura Internetu), które wpływają na zachowania pośrednio i w pewnej mierze nie-
zależnie od prawa (ang. order despite law). Nie chodzi o eliminację regulacji, lecz o korzystanie 
z prawa w sposób bardziej innowacyjny, korzystając z synergii z innymi normami społecznymi. 
Istotny jest nie tylko normatywny, ale poznawczy aspekt prawa. Potrzebne są mechanizmy pro-
ceduralne, umożliwiające korzystanie z wiedzy, której postęp nierzadko wyprzedza legislację.

Powstaje pytanie o znaczenie prawa konkurencji na rynkach nowych technologii. Z jednej 
strony pewne zasady prawa konkurencji są wspólne dla wszystkich rynków i mogą dotyczyć równie 
dobrze dawnej sprawy Standard Oil, jak i Microsoft czy Google. Z drugiej – rynki nowych technologii 
rodzą wyzwania, które wykraczają poza kwestie poruszane w przeszłości. Tempo zmian technologii 
jest coraz większe, cykle życia produktów – coraz krótsze. Rynki są często wirtualne, o silnych 
efektach sieciowych oraz skomplikowanych współzależności na pograniczu prawa konkurencji 
i praw własności intelektualnej. Następuje dowartościowanie kooperacji – kosztem konkurencji.

Są to często platformy sieciowe wykazujące cechy rynków dwu-(wielo-)stronnych, działające 
globalnie i przekraczające granice jednej jurysdykcji. Zmiany technologiczne stają się kluczowym 
czynnikiem konkurencyjności, która musi być rozumiana dynamicznie, gdyż powstają całkiem 
nowe rynki, których przedtem nie było. Postęp nie polega już na pasywnym dostosowywaniu się 
do „niewidzialnej ręki rynku”, lecz na bardzo dobrze widocznej kreacji nowych rynków i produktów 
– przy aktywnym udziale konsumentów i użytkowników1.
1 Innowacje powstają w otoczeniu wielości czynników, takich jak kultura, ład korporacyjny, platformy edukacyjne i infrastruktura instytucjonalna, metody 
biznesowe i struktury organizacyjne. Jednak prawo jest ważnym elementem tej układanki, nie tylko ze względu na jej zdolności do tworzenia platform, 
które ułatwiają wymianę i współpracę, które często są budulcem innowacji, lecz także często ze względu na regulacyjne skłonności do tworzenia sztucz-
nych barier i kosztów w procesie tworzenia innowacji. Por. M.S. Gal, S.W. Waller, Antitrust in High-Technology Industries: a Symposium Introduction, 
„Journal of Competition Law & Economics”, Vol. 8, Issue 3, September 2012, http://jcle.oxfordjournals.org/content/8/3/449.full/
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ii. innowacje a prawo konkurencji  
– w kierunku konkurencji dynamicznej

Prawo konkurencji odgrywa główną rolę w kształtowaniu uwarunkowań dla innowacyjności, 
ponieważ ma wpływ na sposób, w jaki firmy mogą konkurować i współpracować. Prawo konku-
rencji, gdy jest nieprawidłowo skonstruowane, może zahamować wzrost gospodarczy poprzez 
tworzenie barier dla innowacji czy twórczości.

Schumpeter pisał, że duże, monopolistyczne przedsiębiorstwa są najlepiej przygotowane do 
konkurencji dynamicznej, ponieważ mogą one wydać więcej środków na badania i rozwój, i pro-
mować innowacje. Liczne badania empiryczne poddają wszelako w wątpliwość związek między 
koncentracją i innowacjami. Arrow twierdził, że poniesione przez monopolistę koszty utopione 
(ang. sunk costs) oraz ponadprzeciętne zyski z już istniejących produktów ograniczają motywa-
cję do wprowadzania innowacji, a jest to raczej skłonność do zduszenia innowacji konkurentów2.

Wpływ na konkurencję dynamiczną wywiera wiele czynników, które są zazwyczaj pomijane 
w analizie prawa konkurencji, takich jak zachęty podatkowe do innowacji lub istniejąca kultura 
biznesu. Analiza często wymaga trudnych kompromisów między ceną i jakością efektów, które 
mogą się nawet różnić w niektórych wymiarach, np. geograficznych, produktowych, czasowych 
(krótko-i długoterminowych).

Transgraniczny charakter e-biznesu rodzi ponadto pytania, który dobrobyt chcielibyśmy 
zmaksymalizować (krajowy, regionalny, globalny), z jakiego poziomu regulacyjnego należy regu-
lować działalność innowacyjną? Tempo innowacji tworzy instytucjonalne wyzwania, które dotyczą 
proceduralnych i materialnych aspektów otoczenia prawnego, a zwłaszcza prawa konkurencji. 
Zmiany te wymagają nowego sposobu myślenia.

Ekonomiści dotychczas często traktowali otwarty rynek i wolny handel oraz prawo antymo-
nopolowe jako substytuty. Liberalizacja handlu światowego powoduje bowiem obniżanie barier 
dostępu do rynków i poddaje firmy krajowe konkurencji międzynarodowej. W świetle tej teorii 
otwarty rynek czyni regulację antymonopolową w znacznym stopniu zbędną3.

Należy dodać, że behawioralne podejście do regulacji antymonopolowej (ang. behavioral 
antitrust), które dotąd wielu badaczy traktowało po prostu jako pewien zestaw hipotetycznych, 
apriorycznych założeń, coraz częściej jest oparte na rzetelnych badaniach empirycznych. Pozwala 
to unikać nieuprawnionych generalizacji czy uniformizacji w ocenie zjawisk rynkowych. Zapobiega 
także błędnym decyzjom ułatwiającym lub hamującym określone zachowania aktorów rynkowych 
w konkretnych sytuacjach, w których pojęcie „normy” obrazującej pewien standard zachowań 
rynkowych i „odchyleń” od tego standardu nie mogą być traktowane schematycznie i wymagają 
elastyczności – opartej także na naukach behawioralnych4.

2 Badania empiryczne wykazały, że potrzebna jest bardziej zróżnicowana analiza konkretnych warunków rynkowych, by określić skłonność do innowacji. 
Cohen i Levin stwierdzili, że w większości przypadków nie ma silnego powiązania między koncentracją rynku i innowacjami. Jednak wiele zależy od barier 
wejścia, zdolności przedsiębiorcy do finansowania ze źródeł zewnętrznych, a także skali niezbędnych inwestycji na badania i rozwój w poszczególnych 
sektorach. Por. M.S. Gal, S.W. Waller, Antitrust in High-Technology Industries…
3 Wielu autorów twierdzi wszakże, że wolny handel i prawo antymonopolowe są w gruncie rzeczy komplementarne, lecz w przewrotny sposób. Państwa 
ustanawiają i stosują regulacje antymonopolowe strategicznie: aby chronić firmy krajowe oraz poprawiać krajowe terms of trade. W tym ujęciu prawo 
konkurencji, a zwłaszcza regulacja antymonopolowa, jawi się jako funkcjonalny substytut protekcjonizmu (nie można natomiast mówić, że wolny handel 
jest substytutem prawa antymonopolowego). W globalnej gospodarce, w której działają transgranicznie firmy, istotny jest więc kontekst polityczny stoso-
wania prawa antymonopolowego. Por. A. Bradford, T. Büthe, The Law and Politics of Antitrust in Open Economies, Annual Conference of the European 
Association of Law and Economics (EALE), Stockholm, September 20–22, 2012. 
4 Por. A. Tor, Understanding Behavioral Antitrust, Annual Conference of the European Association of Law and Economics (EALE), Stockholm, September 
20–22, 2012.
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Doktryna essential facility – na gruncie prawa konkurencji – zmierza do uniknięcia sytuacji, 
w której odmowa dostępu do określonych urządzeń kluczowych stałaby się instrumentem zapew-
nienia sobie pozycji monopolistycznej na rynkach, na których pojawienie się konkurencji uwarun-
kowane jest możliwością korzystania z tych urządzeń. Doktrynę tę można zatem traktować jako 
funkcjonalny odpowiednik instytucji przymusowych licencji, przewidzianych w prawie własności 
przemysłowej.

W literaturze podkreśla się pozytywne aspekty współpracy, która pomaga unikać kosztow-
nych, kontraproduktywnych konfliktów i sporów pomniejszających dobrobyt. W dobie globalizacji 
proponuje się badanie procesów kartelizacji i koncentracji z perspektywy długookresowej. W uję-
ciu statycznym często analiza karteli (np. pooli patentowych) czy koncentracji (fuzji) prowadziła 
do wniosków np. co do kształtowania się cen na istniejących rynkach, które w długim okresie 
weryfikowano. 

Konkurencja dynamiczna obiecuje nowe wejścia na rynek, na którym dokonano fuzji. Ponadto 
pozytywne mogą być fuzje sanacyjne, gdyż zapobiegają całkowitemu opuszczeniu rynku przez 
konkurenta, marnowaniu zasobów, majątku i kapitału w drodze bankructwa. Fuzje mogą także 
koncentrować środki na badania i rozwój, co wpływa na innowacje. Fuzje endogeniczne na danym 
rynku mogą dawać wiele korzyści, łagodzić asymetrię informacji i obniżać koszty transakcyjne5.

iii. Rynki dwu-(wielo-)stronne – kluczowe problemy
1. Dwu-(wielo-)stronne modele biznesowe

W gospodarce opartej na wiedzy powstają nowe wyzwania dla praw własności intelektualnej. 
Systemy współtworzenia wartości przez klientów można podzielić na takie, w których klienci ze 
sobą współpracują lub między sobą konkurują6. Systemy takie są w ramach prawa konkurencji 
określane jako rynki dwu- lub wielostronne (ang. two-, multi-sided markets), których cechą jest 
współpraca między konkurentami7.

Liczne przedsiębiorstwa działają właśnie na zasadzie „dwustronnych platform”. Firmy te służą 
różnym grupom klientów, które są w jakiś sposób współzależne. Celem platformy jest tworzenie 
wspólnego (rzeczywistego lub wirtualnego) miejsca kontaktów i ułatwienie interakcji między człon-
kami różnych grup klientów. Platformy odgrywają ważną rolę w całej gospodarce poprzez minima-
lizację kosztów transakcyjnych pomiędzy podmiotami, które mogą równocześnie korzystać z nich. 

Strategie tych firm mają istotny wpływ na pośrednie efekty sieciowe między obu stronami 
platformy. Na gruncie teorii maksymalizacji zysku dwustronna platforma może pociągać za sobą 
ceny poniżej kosztów wyceny rynkowej dla jednego zestawu klientów w długim okresie. Rodzi to 
aspekty antymonopolowe związane z definicją rynku, analizą karteli lub indywidualnych zacho-
wań rynkowych8.

5 Por. ujęcia statyczne: Farrel, Shapiro (1990), Kamien, Zang (1990), Gaudet, Salant (1992) oraz ich krytykę w badaniach Gowrisankaran (1999), 
Polaski, Mason (1998) oraz Barros (1998) [w:] Economics of Rivalry, Conflict and Cooperation,P. Gangopadhyay (red.), World Scientific Publishing Co., 
Singapore, 2010.
6 Przykładowo – platforma e-aukcji łączy 2 grupy użytkowników o odmiennych potrzebach, które są zaspokajane w wyniku wymiany. W modelu tym 
wzrost liczebności członków jednej grupy prowadzi do zmniejszenia ich korzyści, gdyż zwiększa się konkurencyjność. Z kolei wzrost liczebności drugiej 
(komplementarnej) grupy prowadzi do wzrostu korzyści, gdyż zwiększa się liczba osób, z którymi potencjalnie można kontraktować. Por. T. Doligalski, 
Współtworzenie wartości z klientami zorientowane na innych klientów, „e-Mentor” 2011, nr 1, s.77 i n. 
7 Por. J. Rochet, J. Tirole, Cooperation among Competitors. The Economics of Payment Cards Associations, „Rand Journal of Economics” 2002, Vol. 33, 
No.4; D. Evans, The Antitrust Economics of Multi-Sided Platform Markets, „Yale Journal of Regulation” 2003, Vol. 20.
8 Por. D. Evans, R. Schmalensee, The Industrial Organization of Markets with Two-Sided Platforms, J. Ordover Comments on Evans & Schmalensee’s 
„The Industrial Organization of Markets with Two-Sided Platforms”, „Competition Policy International” 2007, Vol. 3, No.1, Spring. https://www.
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W istocie wszystkie rynki mają dwie strony, czyli kupującego i sprzedającego. A zatem nie 
każdy rozumie, o co chodzi w przypadku rynków dwustronnych. Wyzwania rynków dwustronnych 
wynikają stąd, że istnieją (z definicji) powiązania dwóch lub więcej różnych grup odbiorców, któ-
rych wymagania są ze sobą powiązane na zasadzie pozytywnych efektów zewnętrznych. Efekty 
te są zazwyczaj określane jako pośrednie efekty sieci, w odróżnieniu od bardziej standardowych 
efektów sieciowych realizujących się wśród tej samej grupy klientów9. Analiza antymonopolowa 
może być nieco bardziej skomplikowana w przypadku rynków dwustronnych niż w przypadku stan-
dardowych rynków jednostronnych. Wynika to z cechy tych rynków, gdyż mają one dwie strony, 
czyli dwa zestawy niezależnych klientów. 

Generalnie, dwustronne rynki charakteryzują się: 
(1) obecnością dwóch różnych kategorii klientów dla sprzedawcy towaru lub usługi, z których 

obie są niezbędne do istnienia produktu lub usługi, oraz 
(2) występują pośrednie pozytywne efekty zewnętrzne pomiędzy różnymi kategorii klientów, co 

oznacza, że wartość produktu lub usługi dla jednej klasy klientów wzrasta wraz ze wzrostem 
wartości dla innej klasy klientów, przynajmniej do pewnego momentu. 
Rozwijają się badania na temat skutków teorii rynku dwustronnego dla możliwego nadużywania 

pozycji dominującej w rozumieniu artykułu 102 TFUE, a zwłaszcza stosowania drapieżnych cen. 
Powstaje także pytanie, jak analizować konkurencję na tych rynkach w sektorze mediów, które 
mogą mieć cechy charakterystyczne rynków dwustronnych. Dwustronny rynek polega na tym, że 
dwie różne strony są ze sobą połączone za pośrednictwem platformy innej firmy. 

Cechy rynków dwustronnych można zaobserwować w tradycyjnych modelach biznesowych, 
gdzie świadomie różnicuje się ceny np. dla klientów biznesowych i turystów (linie lotnicze), dla 
połączeń lokalnych i długodystansowych (firmy telekomunikacyjne), dla kobiet i dla mężczyzn 
(kluby nocne czy „randkowe”). Gazety – to platformy usług reklamowych oraz treści dla czytel-
ników. Dwustronny charakter ma telekomunikacja. Wystarczy zbadać historię cen w zakresie 
telekomunikacji stacjonarnej i komórkowej10.

Wielostronne modele biznesowe polegają na tworzeniu wartości poprzez interakcje między 
wieloma graczami, zamiast tradycyjnych transakcji lub wymiany informacji w układzie: jeden na 
jednego. Przykładem jest sektor mediów: radio, telewizja, gazety, czasopisma oferują treści do 
swoich odbiorców jednocześnie generując znaczną część swoich przychodów od osób trzecich 
– reklamodawców. Pozostałe dochody, często oparte na modelu subskrypcji, pochodzą bezpo-
średnio od konsumentów. Ostatnio ten model rozpowszechnił w Internecie, witryny oferujące 
content w sieci Web, a także usługi, takie jak wyszukiwanie. Teraz rozprzestrzenia się na nowych 
rynkach B&B, takich jak systemy ERP: Spiceworks oferuje IT dotyczące zarządzania aplikacjami 

competitionpolicyinternational.com/the-industrial-organization-of-markets-with-two-sided-platforms/ oraz https://www.competitionpolicyinternational.com/
comments-on-evans--schmalensees-the-industrial-organization-of-markets-with-two-sided-platforms/.
 9 Jeżeli istnieją pośrednie efekty sieciowe, strategia biznesowa, która stymuluje popyt po stronie A platformy, gdy będzie właściwie wdrażana, stymu-
luje popyt po stronie B platformy, która z kolei tworzy pozytywne sprzężenia zwrotne, i tak dalej. Z powodu tej zależności przedsiębiorca musi rozwiązać 
dwa problemy: po pierwsze, jak sprawić, by obie strony pozostały w systemie (ang. keep both sides on board) oraz po drugie, jak powinna być struktura 
cen dla obu stron.
10 Struktura cenowa na wielu rynkach jest wynikiem historycznych modeli biznesowych. W pewnych warunkach rozmówca płaci za wszystkie koszty 
połączenia, podczas gdy inny rozmówca płaci tylko za dostęp do sieci. Można pokazać, w jaki sposób struktury cenowe w telekomunikacji stacjonarnej 
miały niezamierzone konsekwencje w kolejnych fazach rozwoju telefonii komórkowej. Rozpowszechnienie telefonii komórkowej było bardzo szybkie. 
Choć rynek dojrzewa, a liczba abonentów się stabilizuje, przybywają ciągle nowi dostawcy usług (MVNO), chętni do wejścia na rynek. Wartość dodana 
usług 3G i spersonalizowanych usług staje się coraz bardziej widoczna. Istnieją jednak bariery wejścia na rynek i praktyki wykluczające, nowe wejścia 
wpływają na ceny i zróżnicowanie produktów. 



www.ikar.wz.uw.edu.pl            internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 2013, nr 1(2)

Włodzimierz Szpringer            Dwu-(wielo)-stronne modele e-biznesu a prawo konkurencji84

do wielu użytkowników bez żadnych kosztów, podczas gdy zbiera reklamy od firm, które chcą 
uzyskać dostęp do specjalistów IT. 

W niektórych firmach informatycznych, na przykład, dane zebrane z jednego zestawu użyt-
kowników generują przychody, gdy firma zdobywa odrębną grupę klientów usług informacyjnych 
na podstawie tych danych. Sermo – to internetowa społeczność lekarzy, którzy są uprawnieni 
do bezpłatnego zadawania pytań innym uczestnikom serwisu, udziału w grupach dyskusyjnych 
i czytania artykułów medycznych. Osoby trzecie, takie jak firmy farmaceutyczne, organizacje 
opieki zdrowotnej, instytucji finansowych i organów rządowych muszą jednak płacić za dostęp 
do anonimowych interakcji i ankiet członków.

Ponieważ coraz więcej osób przenosi się do działań online, efekty sieciowe mogą powiększyć 
wartość wielostronnych modeli biznesowych. Model „Freemium” jest przykładem: grupa klientów 
otrzymuje bezpłatne usługi finansowane przez tych, którzy płacą składkę zapewniającą specjal-
ne usługi o wartości dodanej (Flickr – przechowywanie zdjęć), Pandora (muzyka on-line) oraz 
Skype (komunikacja on-line) nie tylko mogą korzystać z tego rodzaju subsydiowania skrośnego, 
ale także wykorzystywać efekt sieci: im większa liczba wolnych, zaangażowanych użytkowników, 
tym bardziej cenne usługi dla wszystkich klientów. 

Pandora wykorzystuje ogromne ilości danych uzyskanych od swoich użytkowników, by udo-
skonalić swoje usługi muzyczne. Wszyscy użytkownicy Flickr korzystają z większej oferty zdjęć 
wspólnoty, wszyscy użytkownicy Skype korzystają z coraz większej liczby ludzi, z którymi można 
się połączyć. Serwisy społecznościowe zabezpieczają narzędzia, które umożliwiają „samoobsłu-
gę” użytkowników (Webblogs, Flickr-Fotos, Open API, Mush-ups, RSS), jak również zachęcają 
ich do rozwijania własnego software’u11.

Okazuje się, że kiedy działalność spółki jest częścią sieci, cenne dane i zestawy danych są 
wytwarzane jako produkt uboczny. MasterCard, na przykład, posiada wbudowany moduł doradczy 
oparty na danych, które firma zbiera od podstawowej działalności opartej na kartach kredytowych: 
analizuje wzorce zakupowe konsumentów i sprzedaje zagregowane wyniki do sklepów i innych, 
którzy chcą lepszego rozeznania trendów w preferencjach konsumentów. Firma CHEP (logistyka 
dostawcy usług), przechwytuje dane na znacznej części objętości transportowej z najszybciej cyr-
kulujących dóbr konsumpcyjnych, i stosownie do tego buduje transport zarządzanie transportem 
firmy, aby skorzystać z tej wiedzy.

2. Przykłady rynków dwu-(wielo-)stronnych

Nie wszystkie firmy mogą skorzystać z dobrodziejstwa rynków wielostronnych. Można jednak 
podjąć próbę zbadania, czy jest to możliwe. Można np. zadać proste pytania: dla kogo określone 
informacje mogą być cenne lub co by się stało, gdybyśmy zaoferowali nasz produkt lub usługę 
za darmo? Dzięki takiemu badaniu firma może uzyskać nową perspektywę dotychczasowego 
modelu biznesowego.

W gospodarce mamy do czynienia z licznymi przykładami rynków dwu-(wielo-)stronnych 
nawet w obszarach, w których dotychczas nie dostrzegano tej cechy. Wystarczy wskazać hiper-
markety, które muszą pozyskiwać z jednej strony konsumentów, z drugiej zaś – detalistów oraz 
najemców sklepów w galeriach handlowych. W tym celu hipermarket musi odpowiednio sterować 

11 Por. http://www.thenextorg.com/2010/09/mckinsey-technology-trend-2010-multi-sided-business-model.html. 
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cenami i warunkami, by pozyskać optymalny z perspektywy własnych interesów mix liczby skle-
pów, branżowej przynależności najemców i jakości całej oferty produktowej12.

W erze Internetu prostota i łatwość kreowania rynków dwustronnych spowodowała erupcję 
przedsiębiorstw, dla których mechanizm rynków dwustronnych stanowi podstawę biznesu. eBay 
dostarcza platformę kojarzącą sprzedających i kupujących. Amazon prowadzi równocześnie ry-
nek jednostronny (sprzedaje końcowym klientom nowe książki), jak i rynek dwustronny (oferując 
program afiliacyjny innych kupcom, którzy za pośrednictwem strony Amazon sprzedają książki 
końcowym odbiorcom)13. 

Dwu-(wielo-)stronne platformy mają pewne cechy wspólne. Kluczową cechą jest poszukiwa-
nie rozwiązania problemu kury i jajka (ang. chicken and egg conundrum), pomagając kupującym 
i sprzedającym wzajemnie się odnaleźć, tworząc nową wartość ekonomiczną sieci. W systemie 
kart płatniczych problem ten można zobrazować następująco: konsumenci nie będą chcieli nosić 
kart, jeżeli kupcy nie będą ich akceptować, wszelako kupcy nie będą skłonni ponosić kosztów 
infrastruktury kart, jeżeli konsumenci nie będą ich używać14.

Teoria zarządzania w sektorze IT sugeruje oferowanie klientom zintegrowanych, komplek-
sowych rozwiązań. Przyszły rynek oprogramowania można sobie bowiem wyobrazić jako część 
integralnego rynku telekomunikacyjno-komputerowo-medialnego. Producenci oprogramowania 
powinni poszukiwać możliwości dywersyfikacji działalności i wchodzenia na pokrewne rynki. 
Szczególne znaczenie mają usługi w sieci Internet oraz multimedia. W odpowiedzi na konwer-
gencję rynków oraz technologii producenci software`u wręcz powinni nieustannie poszukiwać 
„kreatywnych kombinacji” dotychczas oferowanych produktów i ich elementów, a także rozrostu 
funkcji programów komputerowych (co wyraża się również przyrostem długości kodu źródłowego). 

Firmy informatyczne muszą podjąć strategiczną decyzję, czy chcą dążyć do tworzenia i pro-
mowania własnych platform (a tym samym – przyciągania mniejszych partnerów, dodających war-
tość) czy wolą mniej odpowiedzialną rolę partnera, wspierającego dostawcę platformy. Platformy 
informatyczne stanowią nie lada wyzwanie dla ekonomistów i prawników. Sieć aliansów może 
stać się ukrytym, złożonym systemem blokowania i podporządkowywania sobie działań innych 
podmiotów. Microsoft chętnie korzystał z obcych, otwartych standardów technologicznych i mo-
dyfikował je w taki sposób, który ograniczał ich otwartość. 

W odpowiedzi na popularność języka Java, wspieranego przez przeglądarkę Netscape 
Navigator, Microsoft wprowadził i aktywnie promował własną wersję języka, niekompatybilną z roz-
wiązaniami konkurentów (także ze specyfikacją autora Javy – Sub Microsystems). Microsoft był 
gotów ponieść ogromne koszty rozwoju własnej wersji języka Java, by zaszkodzić konkurentom: 
Netscape i Sun. Ale są też przykłady, że niezależni programiści potrafili obejść niektóre techniczne 

12 Z kolei w celu przyciągania na zakupy coraz większej liczby konsumentów hipermarket musi zaoferować bezpłatny parking, ochronę zapewniającą 
bezpieczeństwo, estetyczne otoczenie, gratisy, loterie i bonusy z okazji świąt Bożego Narodzenie czy Wielkanocy itp. Zarówno dla pozyskania detali-
stów i najemców, jak i konsumentów pewną funkcję pełni ładne, estetyczne otoczenie, lokalizacja i wygoda dojazdu. W ten sposób hipermarket szuka 
równowagi zapewniającej optymalną wartość sieci dla wszystkich interesariuszy.
13 Por. T.J. Zywicki, The Economics of Payment Card Interchange Fees and the Limits of Regulation, International Center for Law&Economics, ICLE 
Financial Regulatory Progmem White Paper Series, Portland Or., June 2, 2010.
14 Często operator rynku dwustronnego decyduje się obciążać jedną stronę wyższymi opłatami niż drugą. Gazety i czasopisma mniej obciążają klientów 
kupujących abonament, chociaż część tej dotacji odzyskują następnie od reklamodawców (godzą się oni na wyższe ceny, gdyż mają większą pewność 
dotarcia w długim okresie do większej liczby klientów). Część wydania bywa nawet rozprowadzana bezpłatnie, np. w stacjach metra czy na wyższych 
uczelniach. Także sklepy lub współpracujące z nimi banki potaniają kredyt in-house (np. finansujący sprzedaż ratalną). A zatem zjawisko krzyżowego 
subsydiowania (ang. cross-subsidies) jest we współczesnej gospodarce powszechne.



www.ikar.wz.uw.edu.pl            internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 2013, nr 1(2)

Włodzimierz Szpringer            Dwu-(wielo)-stronne modele e-biznesu a prawo konkurencji86

ograniczenia, czego przykładem mogą być programy OpenOffice czy Samba, wykorzystujące 
standardy Microsoftu, mimo braku dostępu do oficjalnej dokumentacji firmy.

Należy pamiętać, że nie wszystkie związki technologiczne między produktami będą istotne 
dla użytkowników oprogramowania. Niekiedy te powiązania, rozstrzygające o kompatybilności, 
mogą być przez dominanta wprowadzane tylko po to, by uzasadnić konieczność zakupu całego 
pakietu, a tym samym odciągnąć go od produktów konkurentów. W ten sposób efekt sieciowy ulega 
wzmocnieniu (ang. customer lock-in), a konkurencja – dalszemu ograniczeniu. Ekonomiści używa-
ją w odniesieniu do Microsoftu pojęcia „aplikacyjnej bariery wejścia” (ang. applications barrier to 
 entry), ponieważ rosnąca popularność standardów i aplikacji ogranicza możliwości udziału w rynku 
ze strony rywali. Jest to więc ciekawe określenie pewnego ważnego aspektu efektu sieciowego.

Tradycyjne analizy przyczyn i skutków wiązania dotyczyły przypadków, gdy łączenie produktów 
było metodą promocji sprzedaży mało popularnego produktu. W odniesieniu do oprogramowania 
częściej mamy do czynienia z przejawem innowacji produktowej i wzbogacania funkcjonalności 
dotychczasowych produktów. Trudno te funkcjonalności jednoznacznie przyporządkować do 
określonej grupy czy segmentu rynku. Ze względu na dynamikę rynku i liczne innowacje produk-
ty software’owe podlegają częstym modyfikacjom, w naturalny sposób podążając za rozwojem 
preferencji klientów.

Nauki zarządzania wprowadzają pojęcie „technologii zaburzających” (ang. disruptive tech-
nologies), początkowo niedoskonałych, niepotrafiących zaspokoić potrzeb kluczowych odbiorców 
dotychczasowych rozwiązań, wszelako znajdujących nisze rynkowe dzięki specyfice oferowanych 
funkcji. Przykładem takiej technologii jest oprogramowanie dostępne za pośrednictwem Internetu 
i niewymagające instalacji na komputerze użytkownika15. Może to być jeden z czynników dal-
szego osłabiania pozycji dominanta – Microsoftu. Innym czynnikiem jest oferowanie darmowego 
oprogramowania i uzyskiwanie przychodów z innych źródeł (reklam)16.

Charakter produktu, zwyczaj handlowy i przeznaczenie gospodarcze (ang. commercial usage) 
nie są wystarczające dla oceny wprowadzenia do obrotu nowego produktu złożonego z dotychczas 
odrębnych produktów. Ważna jest kwestia, czy nowy produkt stanowi z perspektywy konsumenta 
istotne novum w porównaniu do dotychczasowej oferty rynkowej.

Ewolucja rynku oprogramowania polega m.in. na uzupełnianiu i wzbogacaniu systemu ope-
racyjnego o nowe funkcje. Taka jest właśnie istota wielu innowacji w sektorze IT, która prowadzi 
do sukcesu rynkowego i pokonaniu rywali. W świetle orzeczenia Microsoft jest nadal dyskusyjne, 
w jakim stopniu przedsiębiorcy dominujący mogą sobie pozwalać na udoskonalanie swoich pro-
duktów dzięki rozbudowie w nich nowych funkcjonalności. Sektor IT charakteryzuje się wysokimi 
kosztami początkowymi wytworzenia nowego produktu. Niskie koszty krańcowe zachęcają do 

15 Por. K. Klincewicz, Ekonomiczne i strategiczne wyzwania rynku informatycznego a przypadek firmy Microsoft, [w:] D. Miąsik, T. Skoczny, M. Surdek 
(red.), Sprawa Microsoft – studium przypadku. Prawo konkurencji na rynkach nowych technologii, Wydawnictwo Naukowe WZ UW, Warszawa 2008, s. 172.
16 Implikacja orzeczenia w sprawie Microsoft dla oceny sprzedaży wiązanej są następujące:
–  sprzedaż wiązana (pakietowa) nie stanowi praktyki nadużywania pozycji dominującej w rozumieniu art.82 TWE – obecnie art.102 TFUE, z samego 

faktu związania dóbr lub usług nie wynika jeszcze negatywny wpływ na konkurencję,
–  prawo konkurencji w zakresie umów wiązanych skupia się na strukturze rynku, a nie na czerpaniu przez firmę monopolistycznych zysków art.102 

TFUE obejmuje nie tylko zapobieganie nadużywaniu pozycji dominującej, ale też jej umacnianiu przez korzystanie z narzędzi, które nie są oparte na 
konkurencji merytorycznej (ang. competition on the merits),

–  do sformułowania zarzutu stosowania transakcji wiązanych wystarczy wskazanie, że na rynku działają niezależni przedsiębiorcy, którzy specjalizują 
się we wprowadzaniu do obrotu produktu związanego, Komisja i ETS wykazują tendencję do wyodrębniania z produktów złożonych odrębnych produk-
tów, należących do różnych rynków właściwych. Por. D. Miąsik, Sprzedaż wiązana systemu operacyjnego Windows z oprogramowaniem użytkowym 
Windows Media Player, [w:] D. Miąsik, T. Skoczny, M. Surdek (red.), Sprawa Microsoft – studium przypadku. Prawo konkurencji na rynkach nowych 
technologii, Wydawnictwo Naukowe WZ UW, Warszawa 2008, s.126 i n.
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stosowania wiązania, by wykorzystać elementy kodu źródłowego zapewniające kompatybilność, 
a także ekonomię skali, korzyści zakresu i efekty uczenia się. 

Ekonomiczne podejście do interpretacji art. 102 TFUE inspirowane szkołą chicagowską, kładzie 
nacisk na te przejawy nadużywania pozycji dominującej, które mają realny lub prawdopodobny 
skutek w postaci zakłócenia konkurencji W centrum uwagi jest wpływ tych praktyk na dobrobyt 
konsumentów, a także dyskusja nad stosowaniem art.102 TFUE do tzw. praktyk wykluczających. 
Należy dodać, że źródłem problemów Microsoft jest faktyczna monopolizacja najważniejszego 
kanału dystrybucji systemów operacyjnych, jakim jest ich preinstalowanie przez producentów 
komputerów. Kwestionowanie legalności związania systemu operacyjnego z odtwarzaczem mul-
timedialnym wynika więc nie tyle ze związania jako takiego, ile ze sposobu dystrybucji pakietu 
Windows.

Stosowanie reguł prawa ochrony konkurencji w odniesieniu do sektorów nowej gospodarki 
jest jednak szczególnie trudne i obarczone wysokim prawdopodobieństwem błędu regulacyjne-
go. W celu skutecznego zapobiegania zachowaniom prowadzącym do znacznego ograniczenia 
konkurencji, przy jednoczesnym ograniczeniu do minimum tzw. false positives, struktura analizy 
antymonopolowej powinna być oparta na ocenie skutków ekonomicznych zakwestionowanej 
praktyki17.

Oprócz efektów sieciowych, należy przypomnieć pojęcie dóbr systemowych, kiedy dany 
produkt jest wykorzystywany w powiązaniu z innymi, komplementarnymi rozwiązaniami i często 
dopiero skojarzenie kilku dóbr lub usług pozwala na ich skuteczne stosowanie. Teoria ekonomii 
interpretuje dobra i usługi będące przedmiotem obrotu jako „zestawy cech” (ang. bundles of 
 features), z których wiele może być oferowanych oddzielnie, chociaż nie jest. Nawyki konsumen-
tów wpływają na oferty rynkowe i trudno sobie wyobrazić sprzedaż długopisów bez wkładów, 
samochodów bez opon czy urządzeń elektronicznych bez zasilaczy.

Niektóre innowacje należą do kategorii dóbr systemowych, tj. takich, które do prawidłowego 
funkcjonowania potrzebują dodatkowego, komplementarnego produktu (np. samochód i paliwo, 
komputer i software). W odniesieniu do rynku dóbr systemowych ekonomiści używają również 
pojęcia dwustronnego rynku (ang. two-sided market) lub dwustronnych efektów sieciowych 
(ang. two-sided network effects). Czasami zależność między dyfuzją dwóch dóbr sieciowych 
jest jednokierunkowa: dopiero, gdy upowszechni się określony rodzaj komputerów, dochodzi do 
sprzedaży przewidzianego dla nich oprogramowania18. 

Dostawcy często subsydiują jedno z dóbr systemowych, zarabiając na drugim z nich (np. ope-
ratorzy telekomunikacyjni dofinansowują telefony, odbierając te nakłady w cenie abonamentu, 
dostawcy konsol do gier sprzedają je poniżej kosztów, rekompensując koszty w cenie gier). Firmy 
oferują także produkty, które nie są elementami dobra systemowego, ale ich używanie jest wza-
jemnie zależne. Jest to sprzedaż pakietowa (ang. bundling), czyli oferowanie dwóch lub więcej 
produktów po wspólnej cenie, która jest atrakcyjniejsza niż suma cen indywidualnych produktów. 

17 W sierpniu 2008 r. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) przekazał Komisji Europejskiej materiały zebrane w toku postępowania 
dotyczącego zasad sprzedaży laptopów wraz z preinstalowanym systemem operacyjnym Windows. UOKiK podejrzewa, że mogło dojść do zawarcia 
niedozwolonego porozumienia pomiędzy spółką Microsoft a producentami laptopów. Gra nie toczy się jedynie o rynek oprogramowania komputerów. 
Por. Ł. Gorywoda, A. Jańczuk, UOKiK v. Microsoft, PSEAP Working Papers. No. 3/2009.
18 Por. K. Klincewicz, Dyfuzja innowacji. Jak odnieść sukces w komercjalizacji nowych produktów i usług, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania 
UW, Warszawa 2011, s. 63 i n.
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Więcej zastrzeżeń budzi natomiast przypadek sprzedaży wiązanej (ang. tying), kiedy powiązane 
produkty nie mogą być nabyte oddzielnie.

Istnieje także pojęcie produktów kompletnych. Nawet wtedy, gdy nie mamy do czynienia z ty-
powymi dobrami systemowymi, klienci mogą potrzebować dodatkowych elementów, aby w pełni 
czerpać korzyści z dokonanego zakupu. Źródłem dodatkowych przychodów dla dostawcy mogą 
być usługi wdrożeniowe i doradcze, szkolenia, integracja produktu z innymi, wcześniej używany-
mi rozwiązaniami. Odkrycie tego, czego jeszcze potrzebuje nabywca, może stymulować dalszą 
dyfuzję innowacji, także w kooperacji z innymi firmami. 

Należy także określić pojęcie dóbr sieciowych. Między dobrami systemowymi a sieciowymi 
istnieje pewna, istotna różnica. Dobra systemowe upowszechniają się dopiero wtedy, gdy istnieją 
produkty komplementarne, które są konieczne do uzyskania korzyści. Dyfuzja dóbr sieciowych jest 
natomiast uzależniona od istnienia innych użytkowników danego dobra. Wraz ze wzrostem liczby 
użytkowników zwiększa się postrzegana przez klienta wartość (użyteczność) dobra. M. Treacy 
i F. Wiersema proponują model 3 dyscyplin wartości (ang. value disciplines), które mogą prze-
sądzać o przewadze konkurencyjnej firmy: przywództwo produktowe, doskonałość operacyjna 
(wygoda) i bliskość klienta (optymalne wpisanie się w potrzeby klienta)19.

Można postawić tezę, że w świetle sprawy Microsoft orzecznictwo wypracowało tzw. zakaz 
wiązania technologicznego na gruncie art.102 TFUE. Nie znaczy to wszelako, że występuje total-
ny zakaz sprzedaży wiązanej. Produkty: związany i wiążący muszą być oddzielnymi produktami. 
Konsumenci powinni mieć prawo wyboru produktu wiążącego – bez dobra związanego. Wiązanie 
nie może wyłączać konkurencji. Naruszenie wszelako nie wystąpi, jeżeli istnieje obiektywne uza-
sadnienie wiązania. Konstrukcja modeli e-biznesu powinna to brać pod uwagę20.

Wiele do życzenia pozostawia praktyka stosowania prawa konkurencji na rynkach nowych 
technologii. Komisja i Trybunał starają się wprawdzie stosować podejście bardziej ekonomiczne 
(ang. more economic approach) do kwestii nadużywania pozycji dominującej na rynkach nowych 
technologii, wszelako nadal jest stan niepewności prawnej z powodu dość ogólnego ujęcia prze-
słanek nadużywania. Wyrok SPI w sprawie Microsoft oceniono krytycznie, ponieważ zbyt łatwo 
zastosowano tam argumentację dotyczącą sprzedaży wiązanej, nie odróżniając jej dostatecznie 
od przypadków wiązania technologicznego21.

3.  Dobrowolne udostępnianie aktywów niematerialnych – nowa strategia budowania   
pozycji rynkowej?

Dobrowolne udostępnianie aktywów niematerialnych – często niezwykle cennych – jest dość 
szeroko rozpowszechnione na rynkach technologii ICT. Przemawia za tym określone poczucie 
racjonalności. Dając dostęp do podstawowych technologii, posiadacz platformy zapobiega fak-
tycznemu „wywłaszczeniu” samego siebie z tych aktywów, np. w drodze decyzji regulacyjnych lub 
konkurencji imitacyjnej, a równocześnie stymuluje inwestycje kooperantów, pośredników i użyt-
kowników końcowych, które pomnażają wartość danej platformy internetowej. 

19 K. Klincewicz, Dyfuzja innowacji…, s. 67.
20 Por. M. Kępiński i in., Konkurencja a własność intelektualna, C.H. Beck, Warszawa 2010; M. Kępiński i in., Granice prawa autorskiego, C.H. Beck, 
Warszawa 2010.
21 M. Górska, Przesłanki uznania odmowy dostępu do własności intelektualnej za nadużycia pozycji dominującej; K. Klafkowska-Waśniowska, 
M. Namysłowska, Zakaz wiązania technologicznego z art.102 TFUE (d. art.82 TWE) w świetle wyroku w sprawie Microsoft, oba [w:] M. Kępiński (red.), 
Granice prawa autorskiego, T. II, C.H. Beck, Warszawa 2010.
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Jednak aby generować przychody, które pokrywają koszty rozwoju i utrzymania platformy, 
posiadacz musi regulować dostęp do innych dóbr lub usług w ramach pewnej ich wiązki ofero-
wanej konsumentom. Odwrotna proporcja (ang. trade-off) między swobodnym dostępem – dzięki 
rezygnacji z praw wyłącznych IPR (praw własności intelektualnej i przemysłowej) i dzieleniu się 
nimi z konkurentami (w celu ułatwienia rozwoju platformy) oraz regulacja dostępu do niektórych 
dóbr lub usług (w celu pokrycia kosztów jej funkcjonowania) – prowadzi do konwergencji koncepcji 
innowacji otwartych i zamkniętych22. 

Wzorce organizacyjne na niektórych rynkach oprogramowania i systemów operacyjnych 
potwierdzają tę hipotezę. W szczególności, w przeciwieństwie do charakterystyki standardów 
de facto w literaturze prawniczej, wiodące projekty open source są tworzone i zarządzane przez 
potężnych biznesowych sponsorów, a firmy komercyjne z kolei tworzą konsorcja typu non-profit 
lub umowy kooperacyjne, których celem jest wkomponowanie projektów open source w strategie 
licencyjne, np. zmierzające do rozwoju systemów operacyjnych dla smartfonów23.

Wiele innych firm z rynku technologii ITC regularnie udostępnia wartościowe innowacje kon-
kurentom i użytkownikom nieodpłatnie lub poniżej kosztów. Dotyczy to również, co ciekawe, pod-
miotów posiadających dominującą pozycję rynkową, które dotychczas poniosły wysokie wydatki 
na budowę infrastruktury określonych platform sieciowych. Nie sprawdzają się zatem obiegowe 
opinie, że dominanci zawsze i wszędzie dążą do zachowania maksymalnej technologicznej i praw-
nej kontroli nad kluczowymi aktywami. Nie wynika to tylko z wysokich kosztów dochodzenia praw, 
np. sporów sądowych. Biorąc pod uwagę punkt wyjścia w zakresie możliwej kontroli, dominanci 
mogą wywierać wpływ i wymuszać dostosowania na niższych poziomach rynku. 

Dotyczy to w szczególności rynków o pewnej liczbie pośredników, którzy kojarzą wkład 
(ang. input – informacje, wiedza, kontent) z potrzebami i preferencjami użytkowników i konsu-
mentów. Występują w tej mierze efekty sieciowe: im więcej użytkowników ma platforma, tym ma 
wyższą wartość, a równocześnie coraz bardziej znaczące stają się koszty przestawienia pojedyn-
czego użytkownika – inaczej mówiąc, zmiany dostawcy (ang. switching costs). Wszelako władza 
rynkowa dostawcy (ang. host providera) względem użytkowników jest ograniczona, zwłaszcza 
z perspektywy dynamicznej, długookresowej.

Tak długo, jak użytkownicy mogą przewidzieć efekt zamknięcia rynku (ang. lock-in) jako 
prawdopodobny – host provider nie jest w stanie indukować inwestycji pośredników i użytkowni-
ków, które są wymagane dla osiągnięcia przez platformę efektu skali. Stąd dylematem dostawcy 
jest przekonanie użytkowników, że platforma osiągnie właściwą skalę działania, a inwestycje 
użytkowników nie zostaną zmarnowane. Potrzebne są tutaj czytelne sygnały ze strony platformy, 
które wzmacniają zaufanie użytkowników. W tym ujęciu strategia dobrowolnego udostępniania 
aktywów jawi się jako racjonalna, chociaż nie pozbawiona ryzyka.

Jeżeli host provider zakłada określone skojarzenie kontraktowych, organizacyjnych i „ideo-
logicznych” instrumentów, które ograniczają następnie jego zdolność regulowania dostępu do 

22 Por. J.M. Barnett, The Host`s Dilemma: Strategic Forfeiture in Platform Markets for Informational Goods, „Harvard Law Review” 2011, t. 124, http://
www.harvardlawreview.org/media/pdf/vol124_barnett.pdf [24.11.2011]. 
23 Nokia w 2008 r. zapłaciła 410 mln USD za nabycie praw właścicielskich do systemu Symbian – jednego z najszerzej używanych na świecie systemów 
operacyjnych do smartfonów. Byłby to w zasadzie dosyć typowy przypadek koncentracji, gdyby nie fakt, że Nokia przekazała prawa w zakresie zarzą-
dzania, rozwijania i dystrybucji tego systemu na rzecz Symbian Foundation i zaprosiła szereg firm z rynku telekomunikacyjnego, także konkurentów, do 
zarządu tej fundacji. W okresie kolejnych kilku lat fundacja poświęciła wiele wysiłku na wyjaśnianie praw osób trzecich do kodu źródłowego Symbian, 
który w końcu w 2010 roku został publicznie udostępniony na licencji open source. 
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platformy, w ten sposób popełnia w pewnym sensie błąd skierowany przeciwko przyszłości. 
W skrajnym przypadku może on mianowicie zbudować platformę, a następnie utracić nad nią 
wszelką kontrolę. Pozostaje więc problem umownego czy statutowego zachowania przymusu 
(obowiązku) renegocjacji warunków regulujących dostęp do platformy – jako rozwiązania awa-
ryjnego. Problem ten dotyczy zwłaszcza rynków technologii ICT.

Ale rozwiązanie polegające na szerszym udostępnianiu aktywów ma jeden słaby punkt: może 
być tak, że platforma nie wygeneruje dostatecznie dużych przychodów, z których dostawca będzie 
w stanie pokryć koszty rozwoju i utrzymania platformy. Dlatego odpowiednikiem niedoinwestowa-
nia przez użytkowników jest niedoinwestowanie przez host providera. Każde rozwiązanie musi 
brać pod uwagę kwestie finansowe. Wymogi finansowania wymagają regulowania dostępu do 
niektórych części pakietu dóbr lub usług. 

Odwrotna proporcja (ang. trade-off) między utratą kontroli dostępu a kontrolą pozwala te-
stować hipotezę, iż dostawca będzie miał tendencję do realizacji hybrydowych struktur, które 
odzwierciedlają połączenie ogólnodostępnych, nieodpłatnych elementów (w celu promowania 
platformy) oraz zamkniętych, regulowanych warunków dostępu do niektórych elementów (w celu 
pokrycia kosztów).

Parametry te znacznie ograniczają pole racjonalnego wyboru. Na rynku technologii ICT jest 
mało prawdopodobne, aby tolerowano całkowicie zamknięte lub całkowicie otwarte struktury, po-
nieważ w pierwszym przypadku zawęża się krąg użytkowników (co zmniejsza wartość platformy), 
w drugim natomiast – limituje strumienie przychodów (co utrudnia platformie pokrycie kosztów). 
Mówiąc inaczej, rynek wynagradza hojność providera i nie karze jej jako nadmiernej tak długo, 
jak jest to spójne z trendem rozwoju rynku.

Wirtualne wspólnoty (pozornie) non-profit przyjmują zamknięte rozwiązania w celu umożli-
wienia pokrycia kosztów utrzymania platformy i uniknięcia jej upadku. W polityce prawa i w świetle 
literatury na temat open source i związanego z nim środowiska generowania innowacji zakłada 
się, że w interesie publicznym leży transformacja innowacji zamkniętych na otwarte.

Jeśli otwarte i zamknięte struktury (i wszystkie pośrednie warianty) mogą po prostu odzwier-
ciedlać strategiczne podejście do podstawowego dylematu odwrotnej proporcji (ang. trade-off) 
między kontrolą oportunizmu host providera i umożliwieniem zwrotu kosztów z jednej strony, 
a następnie wyborem strategii – z drugiej strony, to nie istnieją na pierwszy rzut oka żadne pod-
stawy do interwencji regulacyjnej. Zasady dostępu, jak i realizowane przez niektórych dostawców 
połączenie zamkniętych i otwartych elementów organizacyjnych, mogą być natomiast elementem 
strategicznego dążenia do powiększania udziału w rynku.

Ponadto nie ma pewności, że otwarte rozwiązania są korzystne dla konsumenta. To zaska-
kujące, ale może zaistnieć sytuacja, w której udostępnianie aktywów własności intelektualnej – 
pozornie dobre z perspektywy konsumenta – wywrze negatywny wpływ (odstraszający) na nowe 
wejścia na dany rynek, co uchroni dominujące podmioty przed potencjalnymi konkurentami. 

Dostawca, który przekazuje swoje aktywa na rzecz platformy technologicznej, może w istocie 
zmuszać samodzielnych dostawców, aby wyszli z rynku. W dalszym ciągu może zażądać opłat 
w obszarach stanowiących uzupełnienie rynków, w których posiada przewagę konkurencyjną. 
Odpowiedź na pytanie, co jest lepsze, gorsze, czy obojętne dla klientów (a także dla konkurencji), 
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powinna uwzględniać cały pakiet usług, choć mimo to ocena może być niejednoznaczna w da-
nym przypadku.

Kluczowe jest następujące pytanie – dlaczego racjonalni ekonomicznie aktorzy oddają cen-
ne – czasem niezwykle cenne technologiczne aktywa? Niektórzy autorzy wskazują na znaczenie 
czynników pozaekonomicznych, takie jak altruizm, ideologia, etyka, pasja. 

Ale podkreślanie roli tych czynników nie brzmi wiarygodnie w odniesieniu do podmiotów 
komercyjnych, zobowiązanych prawnie do zarządzania wartością spółki i poddanych naciskom 
biznesowym w celu maksymalizacji zysków właścicieli. Istniejące wyjaśnienia są następujące24: 
– firmy są zmuszone do rezygnacji z zasobów wiedzy, które nie mogą być skutecznie chronione 

za rozsądną cenę,
– firmy chcą przeciwdziałać patentowaniu innowacji przez konkurentów, 
– przedsiębiorstwa starają się pozyskiwać naukowców skłonnych do gromadzenia kapitału 

reputacji w społeczności naukowej oraz społeczności open source,
– firmy starają się budować duże platformy, które mogą być w przyszłości źródłem zysków. 

Te wyjaśnienia zasługują na uwagę, aczkolwiek są one raczej efektem analizy przypadków, 
a nie uogólnień teoretycznych.

V. Standardy rynkowe (standardy de facto) jako czynnik rozwoju  
dwu-(wielo-)stronnych sieciowych platform usługowych

1. Pogranicze praw własności intelektualnej oraz prawa konkurencji

Konieczna jest znajomość reguł gry rządzących problemami z pogranicza prawa ochrony 
konkurencji oraz prawa własności intelektualnej i przemysłowej, by uzyskując, rozwijając i eks-
ploatując przewagę konkurencyjną opartą na prawach wyłącznych do dóbr niematerialnych, mi-
nimalizować ryzyko narażenia się na sankcje z tytułu naruszenia norm chroniących konkurencję. 
Na styku obu dziedzin powstaje bowiem wiele problemów o różnej naturze i genezie. 

Reguły prawne chroniące konkurencję ingerują w korzystanie przez uprawnionego z przy-
sługującego mu prawa wyłącznego, które w systemie gospodarki wolnorynkowej ma za zadanie 
motywować do rozwoju działalności intelektualnej. W ten sposób swoboda działania oraz wol-
ność konkurowania doznaje ustawowego ograniczenia w postaci prawa wyłącznego chroniącego 
uprawnionego przed bezpośrednią presją ze strony konkurentów25. 

Możliwość wejścia na rynek, poszerzenia oferty, zaoferowania klientom lepszych warunków 
koliduje z uprawnieniem do zakazania czynności naruszających dobro niematerialne. Niższe ceny 
i większa podaż substytucyjnych dóbr przeciwstawiane są takim wartościom, jak lepsza jakość 
oraz wyższa innowacyjność. Potrzeba szybkiego i szerokiego upowszechnienia nowych rozwiązań 
i towarów kontrastuje z koniecznością zapewnienia możliwości uzyskania wysokich przychodów, 
rekompensujących ryzyko odrzucenia nowości przez „niewidzialną rękę” rynku26. 

Zagadnienie nadużywania pozycji dominującej jest szczególnie istotne na rynku dóbr niema-
terialnych. Dostęp do tych dóbr jest warunkiem koniecznym nie tylko rozwoju technologicznego, 
24 Por. J.M. Barnett, The Host`s Dilemma…, op. cit.
25 Por. D. Miąsik, Stosunek prawa ochrony konkurencji do prawa własności intelektualnej, Wolters Kluwer, Warszawa 2012.
26 W sensie ekonomicznym należy rozróżnić między nadwyżką (ang. surplus) producenta, konsumenta – lub łączną, a dobrobytem (ang. welfare). 
W ramach orzecznictwa antymonopolowego można badać nadwyżkę, ale raczej nie jest to kategoria dobrobytu. Tymczasem w licznych sprawach te 
kategorie bywały traktowane jako tożsame lub bliskoznaczne. Por. B.Y. Orbach, The Antitrust Consumer Welfare Paradox, „Journal of Competition 
Law&Economics” 2011, Vol. 7, No.1, s. 133 i n.
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ale ma także istotne znaczenie dla dostępności określonych produktów, np. leków. Zjawisko 
nadużywania praw na dobrach niematerialnych dostrzegają liczne ustawodawstwa, jednak nie 
wszystkie rodzaje dóbr niematerialnych zostały potraktowane w tym zakresie jednakowo.

O ile np. prawo patentowe posiada swoje specyficzne regulacje dotyczące nadużywania pa-
tentu, o tyle w przypadku prawa autorskiego konstrukcja licencji przymusowej jest tworem orzecz-
nictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości (ETS). Na uwagę zasługują w szczególności 
orzeczenia ETS w sprawie IMS Health oraz Microsoft, które potwierdzają możliwość nadużywania 
praw autorskich i ich przymusowego licencjonowania27.

Dylemat, czy odmowa licencji jest nadużyciem pozycji dominującej, wymaga pogłębionej 
analizy ekonomicznej (ang. innovation effects, appropriability tests). Badanie to wykracza poza 
IPR, gdyż firmy praktykują – w zależności od sektora, technologii, rodzaju innowacji – alternatywne 
mechanizmy dyfuzji wiedzy. Prawo konkurencji UE nie określa jednak jasno warunków, w jakich 
przedsiębiorca dysponujący prawem wyłącznym będzie zmuszony do jego udostępnienia28.

Trudne kwestie wynikają na tle licencji patentowych w sytuacji, gdy dany patent jest częścią 
standardu rynkowego. W sprawie Orange Book przedmiotem orzeczenia była dopuszczalność 
korzystania z technologii produkcji płyt CD-R, opracowanej przez Phillips i Sony. Sąd niemiecki 
nie podzielił wszelako poglądu, że każdy, kto chce, może bezwarunkowo korzystać z cudzej włas-
ności intelektualnej, która stanowi element standardu. Powinien najpierw podjąć próbę porozu-
mienia się z właścicielem IPR i poprosić o udzielenie nieodpłatnej licencji lub zapytać o warunki 
takiej licencji29.

Powstają „wspólnoty otwartych innowacji”, których pierwowzorem jest ruch wolnego i otwar-
tego oprogramowania (Open Source Software). Wchodzą one na obszary zindywidualizowanej 
produkcji dóbr lub usług przy użyciu własnego hardware’u i software’u (3D), projektów syntetycznej 
biologii i „zielonych technologii”. Rodzi się zatem pytanie o rolę tradycyjnego systemu patento-
wego i podejścia do innowacji. Patenty są kosztowne do uzyskania i realizacji. Znaczące portfele 
patentów mogą w istocie zdobywać tylko wielkie korporacje. To samo dotyczy skutecznego ne-
gocjowania licencji na rzecz innych firm czy angażowania się w spory sądowe. 

Ponadto patenty są dla tych wspólnot elementem z definicji „niepoprawnym” ideologicz-
nie czy politycznie, a także z perspektywy społecznej i kulturowej. Klasyczne patenty są trak-
towane także jako hamujące konkurencję i innowacje. Nawet wtedy, gdy patenty określa się 
jako obronne (ang. defensive patenting), nie można wykluczyć ich wykorzystania jako oręża 
zniszczenia konkurentów. A zatem także wspólnoty otwartych innowacji nie mogą wykluczać 
korzystania z obronnych patentów – mimo ich ambiwalentnej oceny – dla ochrony własnego do-
robku, zwłaszcza w kontekście szerokiego patentowania wynalazków opartych o komputerowy 

27 Por. Mniejsi przedsiębiorcy również próbują coraz częściej wykorzystywać instrumenty prawa konkurencji do walki z dużymi korporacjami. 
A. Michalak, Licencje przymusowe w prawie autorskim w świetle orzeczenia, „IMS Health”, Monitor Prawniczy” 2006, nr 3, http://www.monitorpraw-
niczy.pl/index.php?cid=20&id=230&mod=m_artykuly, M. Kępiński, P. Szot, Microsoft – problematyczny sukces? Historia o licencjach przymusowych 
i doktrynie koniecznej infrastruktury. Perspektywa Stanów Zjednoczonych i Unii Europejskiej, UAM, Poznań 2010, http://repozytorium.amu.edu.pl/jspui/
handle/10593/372?mode=full.
28 Por. C. Schmidt, Refusal to License Intellectual Property Rights as Abuse of Dominance, Peter Lang, Franfurt 2010.
29 Por. H. Deichfuß, Die Rechtsprechung der Instanzgerichte zum kartellrechtlichen Zwangslizenzeinwand nach „Orange-Book-Standard“, „Wirtschaft 
und Wettbewerb“ 2012, nr 12, http://www.wuw-online.de/content/abhandlung/abhandlung/dft,458,557175, R. Harrison, The Orange Book: The relati-
onship between patents and standards, http://www.tangible-ip.com/2009/the-orange-book-the-relationship-between-patents-and-standards.htm, por. 
też: M. Walther, U. Baumgartner, Standardisierungskooperationen und Kartellrecht, „Wirtschaft und Wettbewerb“ 2008, nr 2; Ch. Koenig, A. Neumann, 
Standardisierung – ein Tatbestand des Kartellrechts?, „Wirtschaft und Wettbewerb“ 2009, nr 4; C. Appl, Technische Standardisierung und geistiges 
Eigentum, Springer Verlag, Wien–New York 2012.
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software, metod e-biznesu, technologii ekologicznych, mediów elektronicznych czy serwisów  
społecznościowych30.

2. Zarządzanie patentami jako model biznesowy

Rozwija się dyskusja na temat roli firm zarządzających patentami (ang. non-practicing entities 
– NPE), a nie wytwarzających żadnych dóbr lub usług. Ocena tych podmiotów jest ambiwalentna: 
z jednej strony czasami pomagają one małym i średnim firmom w badaniach nad patentami oraz 
w procesie ich komercjalizacji, z drugiej – hamują one postęp technologiczny, gdyż wiele firm 
obawia się znacznego ryzyka rozwoju własnych innowacji, które mogą być uwikłane w niektóre 
patenty czy licencje będące w ręku NPE i zagrażać kosztownymi sporami sądowymi31.

W normalnym toku działalności gospodarczej patentuje się wynalazki po to, by ich komer-
cjalizacja przynosiła zyski. Na rynkach technologii ICT o znacznej roli standardów rynkowych 
(ang. de facto standards) występuje natomiast od pewnego czasu inne zjawisko. Model bizneso-
wy polega na gromadzeniu szerokiej wiązki kluczowych patentów określających dany standard 
(GSM, UMTS, LTE), a następnie czerpaniu korzyści wyłącznie z opłat licencyjnych, bez zamia-
ru oferowania klientom dóbr lub usług. Podmioty te, określane mianem Non-Practising Entities 
(NPE), najczęściej nie należą do zrzeszeń standaryzacyjnych, a więc nie muszą się stosować do 
regulaminów zalecających udostępnianie innowacji na warunkach uczciwych, rozsądnych i nie 
dyskryminacyjnych (ang. Fair, Reasonable and Non-Discriminatory – FRAND). Organizacje stan-
daryzacyjne zachęcają przedsiębiorców do kooperatywnego inwestowania w nowe technologie. 
W świetle tej tendencji zatajenie zamiaru patentowania czy jego opóźnienie wywołuje poczucie 
zagrożenia u tych konkurentów, którzy już ponieśli koszty, które trudno odzyskać (ang. sunk costs). 
Bez wiedzy o zamiarze patentowania przez rywala na danym rynku znajdują się w sytuacji przy-
musowej i narażają się na wygórowane opłaty ze strony licencjodawcy32.

Kontrolą zachowań rynkowych tych podmiotów zajmują się natomiast organy antymono-
polowe. Zawyżanie opłat licencyjnych przez takie firmy wynika także z faktu, że często firmy te 
nie wytwarzają dóbr lub usług, nie są więc zaangażowane w badania B+R dotyczące przyszłych 
rozwiązań i w związku z tym nie bazują na żądaniu licencji wzajemnych, co mogłoby wpływać na 
obniżenie opłat licencyjnych. Porozumienia zawierane wokół standardu rynkowego eliminują lub 
osłabiają konkurencję między technologiami (ang. inter-technology competition), występuje więc 
szczególna celowość kontroli zewnętrznej przestrzegania warunków FRAND33. W przypadku norm 
i standardów chronionych patentami istotne znaczenie może mieć kontekst prawa konkurencji. 

30 Por. J. Schultz, J. M. Urban, Protecting Open Innovation: the Defensive Patent License as a New Approach to Patent Threats, Transaction Costs and 
Tactical Disarmament oraz Y. Benkler, Open Wireless vs. Licensed Spectrum: Evidence from Market Adoption, „Harvard Journal of Law & Technology” 
2012, Vol. 26, No. 1.
31 Por. J. Bessen, J. Ford, M. J. Meurer, The Private and Social Costs of Patent Trolls. Do Nonpracticing Entities Benefit Society by Facilitating Markets 
for Technology?, „The Regulation” 2011-2012, Vol. 34, No. 4, Winter. 
32 Por. M.A. Lindsay, Safeguarding the Standard: Standards Organizations, Patent Hold-up, and Other Forms of Capture, T.S. Simcoe, Private and 
public approaches to patent hold-up in industry standard setting, D.B. Hoffman, J.J. Simons, Known Unknowns: Uncertainty and Its Implications for 
Antitrust Policy and Enforcement in the Standard- Setting Context, a także: D. Culley, M. Dhanani, M. Dolmans, Learning from Rambus – How to Tame 
Those Troublesome Trolls, „The Antitrust Bulletin” 2012, Vol. 57, No.1, Spring. 
33 Por. P. Chappatte, P. Walter, T. Blanchard, IPR and Competition Law – Excessive Patent Royalty Claims by Non - Practising Entities, 
http://www.slaughterandmay.com/media/1486785/ipr-and-competition-law-excessive-patent-royalty-claims-by-non-practising-entities.pdf, R.P. Greenspoon, 
C.M. Cottle, Don`t Assume a Can Opener – Confronting Patent Economic Theories with Licensing and Enforcement Reality, „The Columbia Science and 
Technology Law Review” 2011, Vol.12, http://www.stlr.org/html/volume12/greenspoon.pdf, G. Parchomovsky, P. Wagner, Patent Portfolios, „University 
of Pennsylvania Law Review” 2005, Vol. 154, No. 1, November, http://www.ftc.gov/bc/workshops/ipmarketplace/apr17/docs/rwagnerwv.pdf, Mining Your 
Patent Portfolio. Legal and Business Strategies for Maximizing the Value of Patent Portfolio seminar materials, New York, http://www.lawseminars.com/
seminars/05MINEMA.php, M. Schauwecker, Extraterritorial Patent Jurisdiction: Can One Sue in Europe for Infringment of a U.S. Patent?, TTLF Working 
Papers No.10/2011, http://www.law.stanford.edu/program/centers/ttlf/papers/schauwecker_wp10.pdf.



www.ikar.wz.uw.edu.pl            internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 2013, nr 1(2)

Włodzimierz Szpringer            Dwu-(wielo)-stronne modele e-biznesu a prawo konkurencji94

Często nie można łatwo i szybko sprawdzić, czy dane urządzenie narusza konkretne patenty. 
Nazwa o niczym jeszcze nie świadczy. Trudne i nierealistyczne byłoby żądanie takiej wiedzy od 
sprzedawcy (MP 3 Player Import)34.

Dotychczas typowa droga do ustanowienia standardu wiodła przez zgłoszenie patentowe, 
a następnie ujawnienie standardu i oferowanie licencji na warunkach rynkowych, czyli uczciwych, 
rozsądnych i niedyskryminacyjnych (ang. fair, reasonable and non-discriminatory – FRAND). 
Obecnie często to postępowanie przebiega poza organizacjami standaryzacyjnymi, w drodze in-
dywidualnych negocjacji i uzgodnień między stronami. Daje to przewagę stronie silniejszej, która 
może zażądać trudnych do spełnienia warunków, co w istocie oznacza zamknięcie rynku dla rywali. 

W przypadku efektu zamknięcia rynku należy rozważyć, czy w dającej się przewidzieć per-
spektywie można liczyć się z rozwojem innego, konkurencyjnego standardu, czy należy skorzystać 
z instytucji licencji przymusowej lub doktryny essential facility. Problem polega na tym, że wartość 
patentu rośnie, gdy określa on kluczowy standard rynkowy. Silna władza rynkowa pozwala wtedy 
zawyżać opłaty licencyjne. Praktyka stosowania doktryny essential facility rodzi natomiast szereg 
wątpliwości, gdyż wymaga się od sądów niełatwej oceny, czy na danym rynku panuje jeszcze 
dostateczna konkurencja35. 

Szczególne problemy powstają na tle doktryny essential facility w sektorach poddanych 
regulacji ex ante, która podlega stosowaniu równolegle z prawem konkurencji, które – co do za-
sady – działa ex post. Regulacja ex ante próbuje wychodzić poza neoklasyczną, statyczną wizję 
rynków „tu i teraz” opartą na cenach i kosztach występujących aktualnie, aby być substytutem 
konkurencji dynamicznej, promującej innowacje36. 

Można wskazać 2 linie argumentacji: jedni twierdzą, że koncepcja FRAND ma charakter 
postulatywny, życzeniowy i w praktyce nie działa, inni natomiast uważają, że wprost przeciwnie: 
FRAND nagina rzeczywistość rynkową na korzyść licencjobiorców, a kosztem właścicieli patentów 
i jest orężem obu stron w wojnie modeli biznesowych. Koncepcja FRAND pozwoliła na rozwój 
wielu innowacyjnych technologii i promocję konkurencji, np. Internetu, telefonii mobilnej, WiFi, 
DSL i in. W przypadku przedsiębiorstw-dominantów reguły FRAND w dużej mierze pokrywają 
się z kryteriami nadużywania pozycji dominującej, chociaż mogą poza nie wykraczać. W szcze-
gólności FRAND należy widzieć jako efekt normalnych, rynkowych negocjacji między stronami, 
a więc FRAND wobec jednego partnera nie musi oznaczać tego samego dla innego partnera 
biznesowego, a w szczególności nie musi się wiązać z konkretną kwotą opłat licencyjnych czy 
decyzji o udostępnianiu (lub nie) najnowszych osiągnięć technicznych właściciela IPR.

Istotny może być sposób zachowania w procesie ustalania standardu, gdy jeden z podmiotów 
dysponuje technologią będącą elementem standardu (ang. incipient dominance). Istotność danej 
technologii dla budowy standardu (ang. intrinsic essentiality) może kreować przesłanki dominacji, 
34 Por. J. Straus, Das Regime des European Telecommunications Standards Institute – ETSI: Grundsätze, anwendbares Recht und die Wirkung der ETSI 
gegenüber abgegebenen Erklärungen, „Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht Int.“ 2011, Nr 6, s. 469 i n.; W. Schickedanz, Die Ermittlung von 
Verletzungen normbildender Patente durch Merkmal-für-Merkmal Subsumption?, „Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht Int.“ 2011, Nr 6, s. 480 i n.
35 Doktryna essential facility jest w większości krajów efektem orzecznictwa antymonopolowego. W nielicznych krajach stanowi expressis verbis przed-
miot regulacji (Niemcy, Czechy, Estonia, Rumunia, Słowacja, Korea Pd., RPA). Por. F.C. Haus, Effective Competition and the Essential Facility Doctrine, 
„Intereconomics” 2011, No. 1, s. 31 i n.; G. Knieps, The Three Criteria Test, the Essential Facility Doctrine and the Theory of Monopolistic Bottlenecks, 
„Intereconomics” 2011, No. 1, s. 17 i n.
36 W tym celu poszczególne kraje wprowadzają innowacje regulacyjne np. „drabinę inwestycyjną” (ang. ladder of investment), która ma zachęcać 
operatorów do budowy nowych, konkurencyjnych infrastruktur, a nie tylko poprzestania na konkurencji w sferze świadczenia usług. Por. S. Littlechild, 
The Nature of Competition and the Regulatory Process, „Intereconomics” 2011, No. 1,s. 10 i n.; P. de Bijl, The Need for a Communications Regulator; 
a Lesson from the Netherlands, „Intereconomics” 2011, No. 1, s. 21 i n.; A.Schwarz, Measuring the Intensity of Competition – Experiences from Austrian 
Broadband Markets, „Intereconomics” 2011, No. 1, s. 27 i n.
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ale także zachowanie może być drugorzędne, jeżeli dana technologia i tak stałaby się częścią 
standardu. Dorobek rozstrzygania licznych spraw dotyczących nadużywania dominacji rynkowej 
(United Brands), który zwraca uwagę na stosunek opłaty licencyjnej do wartości ekonomicznej 
licencji, nie zawsze się sprawdza (Rambus)37.

Ewaluacja pooli patentowych jest obecnie w centrum zainteresowań europejskiego prawa 
konkurencji. Komisja podjęła próbę wyliczenia cech zarówno pozytywnych, prokonkurencyjnych 
(podział ryzyka, obniżka kosztów, przeciwdziałanie wzajemnemu blokowaniu patentów oraz kosz-
townym sporom patentowym), jak i antykonkurencyjnych (zbyt szeroka i silna ochrona całych 
wiązek patentów, co może sprzyjać podziałom rynku i zmowom cenowych, a także w ujęciu dyna-
micznym, długookresowym – osłabiać innowacje i badania nad alternatywnymi technologiami)38.

37 Nadal mamy do czynienia ze sprawami odmowy licencjonowania, podobnymi do Magill/IMS/Microsoft. Licencja może być wszelako środkiem uni-
kania innych nadużyć. Od wcześniejszych spraw (Commercial Solvents, Bronner), odmowa kontraktowania została wzbogacona o kolejne regulacyjne 
lub orzecznicze kryteria oceny np. szansy powstania nowego produktu czy rynku lub ograniczania postępu technicznego.
38 Można wymienić efekty pozytywne ustalania standardów:
– promocja innowacji i konkurencji wewnątrz określonej technologii (ang. intra-technology competition),
– ekonomia skali,
– ekonomia sieci,
– ułatwianie handlu, zarządzanie marką,
– interoperacyjność i kompatybilność,
– redukcja kosztów transakcyjnych,
– dobrobyt konsumenta.
Potencjalne wady ustalania standardów – to przede wszystkim:
– osłabianie innowacji i konkurencji między technologiami (ang. inter-technology competition),
– efekt zamknięcia rynku,
– koszty przestawienia,
– koncentracja rynku,
–  eskalacja roszczeń do patentu dopiero po umocnieniu i poszerzeniu jego pozycji jako standardu de facto, który nie ma alternatywnej technologii (ang. 

patent hold-up, patent ambush), tworzenie wiązek patentów (ang. patent thicket). 
Por. J. Heyers, Effiziente Patentpoolkonstitution – zugleich ein Beitrag zum sog. More Economic Approach, „Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht 
Int.“ 2011, Nr 3, s. 213 i n.; por. też: Ch. Ewald, Ökonomie im Kartellrecht: Vom >more economic approach< zu sachgerechten Standards forensicher 
Ökonomie, „Zeitschrift für Wettbewerbsrecht“ 2011, Nr 1, C.A. Jones, The Second Devolution of European Competition Law: The Political Economy 
of Antitrust Enforcement under a >More Economic Approach< [w:] D. Schmidtchen, M. Albert, S. Voigt (red.), Mohr Siebeck, Tübingen 2006; S. Voigt, 
Robust Political Economy: The Case of Antitrust, „Review of Austrian Economy“ 2006, Vol. 19.



www.ikar.wz.uw.edu.pl            internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 2013, nr 1(2)

96

Maciej Fornalczyk*
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Streszczenie 
W artykule wskazuję możliwości i efekty pełniejszego wykorzystania aktywów komunalnych 
w transporcie zbiorowym bez analizy źródeł środków finansowych, skupiając się na mechanizmie 
niwelowania przez spółkę komunalną luki finansowej w wypełnianiu powierzonych zadań publicz-
nych. Głównym celem takiego działania jest zwiększenie współfinansowania przez wykonawcę 
publicznych zadań zleconych (powierzonych) przez organ samorządowy (lokalny organ właściwy). 
Przedstawiam dalej ograniczenia, które napotyka spółka komunalna intensyfikująca wykorzystanie 
majątku, którym dysponuje w celu wykonywania zadań powierzonych (zadań publicznych). Piszę 
także o alternatywnych możliwościach świadczenia usług komunalnych wobec powierzania ich 
spółkom komunalnym.

Słowa kluczowe: usługi użyteczności publicznej; transport publiczny; kontraktowanie z podmiotem 
wewnętrznym; działalność gospodarcza w świetle doktryny Teckal; finansowanie usług użytecz-
ności publicznej; ekonomiczna istota nakładania zobowiązań użyteczności publicznej. 

i. Zadania własne gminy
Rozwój cywilizacyjny i dążenie do zapewnienia możliwie jak najwyższego standardu życia 

spowodował, że gminy jako wspólnoty mieszkańców są zobowiązane do dostarczenia okre-
ślonych usług w jak najwyższym standardzie oraz spełniających założenia zrównoważonego 
rozwoju transportu miejskiego. Uwzględniając istotną rolę zrównoważonego rozwoju obszarów 
miejskich, konieczne jest prowadzenie polityki inwestycyjnej nakierowanej na zapewnienie jak 
najbardziej efektywnych rozwiązań publicznego transportu zbiorowego1. W art. 7 ust. 1 ustawy  

* COMPER Fornalczyk i Wspólnicy sp.j.; Partner – Założyciel; absolwent Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego, studiów 
podyplomowych z zakresu rachunkowości finansowej i zarządczej oraz podyplomowych studiów w King’s College London, University of London w za-
kresie European Competition Law; uczestnik Otwartego Seminarium Doktoranckiego CARS.
1 Por. „Zielona Księga”. W kierunku nowej kultury mobilności w mieście (KOM(2007) 551 wersja ostateczna), Bruksela, 29.09.2007; Komunikat Komisji 
do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów. Plan działania na rzecz mobilności w 
miastach (KOM(2009) 490 wersja ostateczna), Bruksela 30.09.2009 r.



www.ikar.wz.uw.edu.pl            internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 2013, nr 1(2)

Maciej Fornalczyk            Działalność powierzona i komercyjna spółek transportu komunalnego w Polsce97

o gminach2 zostały wskazane usługi, które gmina jest zobowiązana zagwarantować swym miesz-
kańcom, ale niekoniecznie musi je wykonywać sama. Ustawodawca wskazał trzy równorzędne 
metody, z jakich gmina może skorzystać celem wykonania zadań własnych. W ustawie o gospodar-
ce komunalnej3 zostało wskazane, że zadania własne mogą być (1) wykonywane samodzielnie 
przez gminę (np. samorządowy zakład budżetowy) lub (2) za pośrednictwem powołanej spółki 
(spółki komunalnej) lub też (3) usługi te mogą zostać zlecone usługodawcy niezależnemu od 
gminy. Jednocześnie nie można wskazać, aby jakiekolwiek regulacje dawały podstawę do pre-
ferowania któregokolwiek z tych sposobów4.

Oczekiwania społeczne powodują konieczność zwiększania jakości świadczonych usług 
publicznych. Rosnące oczekiwania społeczne nie są zbieżne ze zmianami zasobności organów 
publicznych, co prowadzi do powstania swoistej luki finansowej. Mówiąc wprost – wyższa jakość 
usług pociąga za sobą z reguły wyższe koszty ich wytworzenia, których to gminy nie są w stanie 
pokryć posiadanymi środkami finansowymi. 

Celem każdego organizatora usług publicznych jest więc takie zarządzanie posiadanymi 
zasobami, aby w jak największym stopniu zaspokoić zapotrzebowanie społeczne i nie zwiększać 
(lub też minimalizować) powstałej luki finansowej. Minimalizowanie luki finansowej może być do-
konane albo przez zmniejszenie zamówienia (zależność wprost proporcjonalna) lub też poprzez 
zwiększenie ilości pieniędzy w systemie finansowania usług publicznych (zależność odwrotnie 
proporcjonalna). 

Zmniejszenie zamówienia publicznego (zamówienia dotyczącego danych usług publicznych) 
może mieć zarówno wymiar (1) ilościowy, jak i (2) jakościowy. Zmniejszając wymogi ilościowe, 
wykonawca danej usługi ponosi mniejsze koszty i tym samym obciążenia płatnika (gminy) są mniej-
sze, lecz jednocześnie takie działanie może nie spotkać akceptacji odbiorców usług. Zmniejszenie 
wymogów jakościowych również prowadzić będzie do obniżenia kosztów świadczenia danej 
usługi i gmina zmniejszy koszty jej pozyskania, lecz również i w tym przypadku zmiana ta może 
nie zostać zaakceptowana przez odbiorców. Zależności te mają zastosowanie bez względu na 
przyjęty model pozyskiwania przez gminę usług publicznych (wykonywania zadań własnych 
gminy). Kluczowe jest więc znalezienie odpowiedzi na pytanie, jak dostarczyć więcej pieniędzy 
do systemu pozyskiwania usług publicznych.

Usługi publiczne mogą być przedmiotem obrotu gospodarczego, czyli podlegać prawom popy-
tu i podaży, pod warunkiem, że dana usługa ma wymiar gospodarczy. Zidentyfikowanie czy dana 
usług publiczna może mieć charakter gospodarczy pozwala na określenie potencjału zwiększenia 
ilości pieniędzy w systemie jej pozyskania. Konieczne jest więc wprowadzenie rozróżnienia mię-
dzy (1) usługami w ogólnym interesie i (2) usługami w ogólnym interesie gospodarczym. Usługi 
w ogólnym interesie to działania, które nie mogą podlegać wymianie handlowej, gdyż przy ist-
niejącym popycie (gmina; obywatele) nie można zidentyfikować komercyjnej strony podażowej. 
W konsekwencji nie może dojść do wymiany handlowej, więc nie można zidentyfikować rynku 
w rozumieniu ekonomicznym, czyli dana usługa nie jest towarem (np. działalność straży miejskiej, 
policji, służba penitencjarna, działalność urzędów). Usługi w ogólnym interesie gospodarczym 

2 Ustawa z 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t. jedn. Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591).
3 Por. art. 2 i art. 3 ustawy z 20.12.1996 r. o gospodarce komunalnej (t. jedn. Dz.U. z 2011 r., Nr 45, poz. 236).
4 Należy zauważyć, że kwestia własności pozostaje neutralna względem prawa, co oznacza, ze bez względu na formę własności, podmiot gospodarczy 
jest poddany takim samym uregulowaniom prawnym (por. art. 345 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz.U. 2004, Nr 90, poz. 864) (TFUE)).
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z kolei charakteryzują się tym, że można zidentyfikować zarówno stronę popytową (gmina; oby-
watele), jak i stronę podażową. Usługi w ogólnym interesie gospodarczym (UOIG), jak każdy to-
war, są obciążone kosztami ich wytworzenia, co przekłada się na stosowną cenę nabycia danej 
usługi. Cena jest jednym z istotnych czynników, które decydują o dostępności i powszechności 
danej usługi wśród konsumentów (mieszkańców). Jeżeli cena jest za wysoka usługa publiczna 
nie będzie wykorzystana, więc gmina nie będzie de facto realizować jednego ze swych podsta-
wowych zadań5. Rolą organu publicznego jest dokonanie w takim przypadku interwencji celem 
zmitygowania niekorzystnych uwarunkowań rynkowych (np. cenowych)6. W tym celu możliwe jest 
uruchomienie mechanizmu rekompensaty, a więc doprowadzenie do współfinansowania nabycia 
danej usługi z dwóch źródeł: (1) ze środków własnych konsumentów oraz (2) z zasobu gminy. 
W efekcie zastosowania współfinansowania konsument może uzyskać więcej jednostek danej 
usługi (mierzonych ilościowo lub jakościowo) za tę samą wartość.

ii. Pomoc publiczna w usługach publicznego  
transportu zbiorowego

Wśród zadań własnych gminy został wskazany publiczny transport zbiorowy7. Usługi te 
należy zaliczyć do kategorii UOIG, gdyż z jednej strony występuje popyt w postaci gminy i jej 
mieszkańców, z drugiej zaś – usługa ta może być wykonywana zarówno przez podmioty działa-
jące na wolnym rynku, jak i podmioty o charakterze organu publicznego. Z tego też względu na 
rynku publicznego transportu zbiorowego może pojawić się konkurencja pomiędzy operatorami8. 
Usługi publicznego transportu zbiorowego mogą być (i praktycznie zawsze są) dofinansowywa-
ne przez organizatora transportu publicznego9. Jeżeli operator10 nie został wybrany w otwartym 
przetargu11 wpłacana rekompensata jest pomocą publiczną.

Pojęcie pomocy publicznej jest określone w art. 107 ust. 1 TFUE. Na podstawie treści przy-
wołanego artykułu można wskazać, że jeżeli tylko jednocześnie12: (1) beneficjent jest przedsię-
biorcą13, (2) rekompensata pochodzi ze źródeł publicznych i jest powodowana interwencją 

 5 Teoria wyboru konsumenta wskazuje na zależności, jakimi się on kieruje, dokonując wyborów w ramach zdefiniowanych ograniczeń budżetowych.
 6 W artykule celowo nie rozwija się zagadnienia teorii niedoskonałości rynku i równowagi rynkowej ze względu na ich rozległość. Zagadnienia te poru-
szane są często w literaturze ekonomicznej. Zob. m.in.: C.R. McConnell, Economics Principles, Problems and Policies. Tenth Edition, McGraw-Hill Book 
Company, New York 1987, s. 93–100; B.R. Schiller, The Econonomy Today, Random House, New York 1989, s. 57–60; M. Blaug, Teoria ekonomii. Ujęcie 
retrospektywne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1994, str. 600–610; W.F. Samuelson, S.G. Marks, Ekonomia menedzerska, PWE, Warszawa 
1998, s. 445, 599; W.J. Baumol, A.S. Blinder, Economics. Principles and Policy, HBJ, New York City 1988, s. 646–648.
 7 Z zastrzeżeniem związków międzygminnych i porozumień międzygminnych.
 8 Na rynku publicznego transportu zbiorowego opartego o system rekompensaty w transporcie miejskim nie występuje de facto konkurencja na rynku, 
lecz konkurencja o rynek. Operator raz włączony do systemu publicznego transportu zbiorowego nie konkuruje w codziennej działalności, gdyż jest 
poddany regulacji operacyjnej organizatora. Konkurencja ograniczona jest do momentu otwarcia kopert z ofertami przetargowymi. 
 9 Organizator publicznego transportu zbiorowego – właściwa jednostka samorządu terytorialnego albo minister właściwy do spraw transportu, za-
pewniający funkcjonowanie publicznego transportu zbiorowego na danym obszarze; organizator publicznego transportu zbiorowego jest „właściwym 
organem”, o którym mowa w przepisach Rozporządzenia 1370/2007 (art. 4 ust. 1 pkt 9) ustawy z 16.12.2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym 
(Dz.U. z 2011 r., Nr 5, poz. 13) (ustawa PTZ)).
10 Operator publicznego transportu zbiorowego, to, w rozumieniu ustawy PTZ, samorządowy zakład budżetowy oraz przedsiębiorca uprawniony do pro-
wadzenia działalności gospodarczej w zakresie przewozu osób, który zawarł z organizatorem publicznego transportu zbiorowego umowę o świadczenie 
usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego, na linii komunikacyjnej określonej w umowie (art. 4 ust. 1 pkt 8) ustawy PTZ). 
11 Do usług publicznego transportu zbiorowego zastosowanie mają dyrektywy 2004/17/WE oraz 2004/18/WE.
12 Zob. wyrok ETS w sprawie C-280/00 Altmark Trans i Regierungspräsidium Magdeburg (Zb. Orz. 2003, s. I-07747). Zob. także: wyrok SPI w spra-
wie T-222/04 Republika Włoska przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich (Zb. Orz. 2009, s. II-1877); wyrok ETS w sprawie C-172/03 Heiser (Zb. Orz. 
2005, s. I-1627, pkt 27); wyrok SPI w sprawie T-189/03 ASM Brescia SpA przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich (Zb. Orz. 2009, s. II-1831); wyrok 
SPI w sprawie T-369/06 Holland Malt BV przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich (Zb. Orz. 2009, s. II-3113).
13 Zob. wyr. ETS w połączonych sprawach C-475/99 Ambulanz Glöckner (Zb. Orz. 2001, s. I-8089) oraz wyr. ETS w połączonych sprawach C-180/98 
do C-184/98 Pavlov and Others (Zb. Orz. 2000, s. I-6451).
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publiczną, (3) przynosi ona beneficjentowi selektywną korzyść14, (4) może naruszyć konku-
rencję, (5) może naruszyć wymianę między państwami członkowskimi, dany środek wspar-
cia będzie stanowił pomoc publiczną i podlegać będzie wszelkim uregulowaniom formalnym15. 
Artykuł 106 ust. 2 TFUE stanowi, że przedsiębiorstwa zobowiązane do zarządzania usługami 
świadczonymi w ogólnym interesie gospodarczym podlegają normom Traktatu, zwłaszcza regu-
łom konkurencji, w granicach, w jakich stosowanie tych reguł nie stanowi prawnej lub faktycznej 
przeszkody w wykonywaniu zadań powierzonych tym przedsiębiorstwom16. Jednocześnie nale-
ży wskazać, że na mocy art. 93 TFUE, pomoc publiczna przyznana na koordynację transportu 
jest zgodna z wewnętrznym rynkiem i jest przepisem szczególnym w stosunku do art. 106 ust. 
2 TFUE17. Z tego też względu można wskazać, że Rozporządzenie 1370/2007 wprowadza za-
sady zapewniające zgodność wypłacanej rekompensaty z rynkiem wewnętrznym18. Niemniej 
jednak również i w przypadku Rozporządzenia 1370/2007 zastosowanie ma ogólne przesłanie, 
jakie legło u podstaw regulacji pomocy publicznej, a więc zapewnienie zwiększenia efektywności 
wydawania środków publicznych. Rozporządzenie 1370/2007 w swej idei ma powodować, że 
środki wypłacane w postaci rekompensaty będą wydatkowane efektywnie i nie będą powodować 
nadmiernego naruszenia konkurencji zarówno na danym rynku właściwym19, jaki na rynkach  
powiązanych20. 

Rozporządzenie 1370/2007 jako regulacja sektorowa ma zdecydowany wpływ na gospoda-
rowanie gminnym budżetem, gdyż udzielając powierzenia, organizator publicznego transportu 
zbiorowego zobowiązuje się do pokrywania kosztów21 wraz z ustalonym „rozsądnym zyskiem”22. 
Zdefiniowane obowiązki świadczenia usługi publicznej pociągają za sobą konieczność pokrywania 
kosztów i zapewnienia rozsądnego zysku (wypłacenia rekompensaty), co jak zostało wskazane 
wyżej prowadzi do powstania luki w budżecie danej gminy. Uwzględniając więc uwarunkowania 
pozyskiwania usług publicznych, konieczne jest wypracowanie metody minimalizowania luki fi-
nansowej przy utrzymaniu ilości i jakości zamawianych usług publicznych.

14 Przesłanka selektywności będzie spełniona nawet wtedy, gdy danym instrumentem jest objęta większość przedsiębiorców (zob. np. wyrok ETS 
w sprawie C-409/00 Hiszpania przeciwko Komisji, Zb. Orz. 2003, s. I-1487) lub też są objęci wszyscy przedsiębiorcy, lecz w ramach danego sektora 
(np. sprawa kontraktów długoterminowych na zakup energii elektrycznej w Polsce – http://europa.eu/rapid/press-release_IP-07-1408_en.htm).
15 Niniejszy artykuł nie koncentruje się na szerokim zagadnieniu legalności pomocy publicznej oraz obowiązków wynikających z udzielania pomocy 
publicznej, lecz na pomocy publicznej udzielanej w trybie art. 93 TFUE (poprzednio art. 73 TWE).
16 Pkt 2 preambuły rozporządzenia 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z 23.10.2007 r. dotyczące usług publicznych w zakresie kolejo-
wego i drogowego transportu pasażerskiego oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 1191/69 i (EWG) nr 1107/70 (Dz.Urz UE 2007 L 315/1) 
(Rozporządzenie 1370/2007).
17 Por. pkt 3 Rozporządzenia 1370/2007.
18 Na marginesie warto zasygnalizować brak logiki interpretacyjnej rozbieżnego stosowania art. 93 TFUE i art. 106 ust. 2 TFUE. Przywołane artykuły od 
strony ekonomicznej dotyczą tych samych mechanizmów interwencji publicznej, lecz ich treść jest odmienna. Ten ostatni przepis wskazuje ograniczenie 
udzielania powierzenia do przypadków, gdy pozyskanie danej usługi na wolnym rynku będzie powodowało, że podaż i popyt nie spotkają się na pozio-
mie akceptowalnej przez konsumentów ceny i tym samym zostanie zidentyfikowana niedoskonałość wolnego rynku. W takich warunkach uzasadniona 
będzie interwencja publiczna pod postacią rekompensaty. Jednocześnie art. 106 ust. 2 TFUE dopuszcza ograniczenie konkurencji, lecz w możliwie 
w najmniejszym koniecznym zakresie. Równolegle interwencja publiczna przeprowadzana na podstawie art. 93 nie przewiduje jakichkolwiek ograni-
czeń legalności udzielanej pomocy publicznej w formie rekompensaty. Rozporządzenie 1370/2007 ingeruje w zakres funkcjonowania usług publicznych 
o charakterze gospodarczym, czyli reguluje świadczenie UOIG. W konsekwencji stosowanie tego rozporządzenia ma istotny wpływ na konkurencję na 
danym rynku właściwym, gdyż organizator transportu publicznego może skutecznie naruszyć uczciwą konkurencję stosując ściśle regulacje zawarte 
w tym rozporządzeniu.
19 Rynek właściwy rozumiany jest jako rynek towarów, które ze względu na ich przeznaczenie, cenę oraz właściwości, w tym jakość, są uznawane 
przez ich nabywców za substytuty oraz są oferowane na obszarze, na którym, ze względu na ich rodzaj i właściwości, istnienie barier dostępu do rynku, 
preferencje konsumentów, znaczące różnice cen i koszty transportu, panują zbliżone warunki konkurencji (art. 4 pkt 9) ustawy o ochronie konkurencji 
i konsumentów z 2007 r. (Dz.U. Nr 50, poz. 331)).
20 Rynki powiązane to rynki właściwe w układzie up-stream, down-stream, jak również rynki powiązane funkcjonalnie (konglomeratowe).
21 Zobowiązanie do pokrywania kosztów jest istotne w ujęciu strategicznym, gdyż operacyjnie nie stanowi ono jakiegokolwiek konkretnego zobowią-
zania gminy do pokrywania kosztów beneficjenta powierzenia.
22 Zagadnienie rozsądnego zysku zostanie pominięte, gdyż temat ten jest wielopłaszczyznowy i wymaga odrębnego opracowania.
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iii. Metody pokrywania luki finansowej
Pokrycie luki finansowej staje się więc wyzwaniem i celem zarządzających finansami gmi-

ny. Sposoby na pokrywanie luki finansowej są ograniczone jedynie pomysłowością inżynierów 
finansowych, lecz można, co do zasady, podzielić je na dwie podstawowe grupy: (1) zewnętrzne 
oraz (2) wewnętrzne. 

Do pierwszych należy zaliczyć wszystkie działania mające na celu dostarczenie większej ilo-
ści pieniędzy do systemu finansowania usług publicznych. Do tego zbioru należeć będą zarówno 
instrumenty fiskalne, jak i zaangażowanie środków komercyjnych (np. kredyt, emisja obligacji, 
sprzedaż majątku komunalnego). 

Drugi rodzaj sposobów zwiększenia ilości pieniędzy w systemie, to podejmowanie działań 
mających na celu wygenerowanie większej ilości pieniędzy w ramach posiadanych przez gminę 
zasobów majątkowych. Działania te bazować będą na zwiększaniu efektywności prowadzonej 
działalności w ramach gospodarki komunalnej, a podstawą ich wykonania będą umiejętności za-
rządcze stosownych osób i komórek organizacyjnych. 

Zwiększenie ilości pieniędzy w systemie może być dokonane poprzez zmniejszenie kosztów 
wykonywania zadań własnych gminy (przy niepogorszeniu jakości i niezmniejszeniu ilości usług)23 
lub też zwiększenie dochodowości działalności komercyjnej (dodatkowej)24. 

Pierwsza metoda ma istotne ograniczenia faktyczne oraz formalne. Wykorzystanie instrumentów 
fiskalnych jest ograniczone prawnie oraz może budzić niezadowolenie społeczne. Wykorzystanie 
instrumentów komercyjnych z kolei będzie powodować zwiększenie kosztów finansowych i ob-
ciążenie budżetu gminy. Takie rozwiązanie mogłoby być dopuszczalne, jeżeli byłoby to związane 
z inwestycją. Jeżeli jednak w ten sposób gmina planuje finansować działalność bieżącą, to do-
prowadziłoby to do przekroczenia limitu zadłużenia budżetowego. 

Do zastosowania pozostają więc instrumenty wewnętrzne, które będą prowadzić do zwiększe-
nia efektywności wykorzystania posiadanego majątku komunalnego. Ograniczenie kosztów wyko-
nywania zadań własnych gminy jest o tyle problematyczne, że jest możliwe jedynie w przypadku 
kontraktowania komercyjnego. Jeżeli zadania własne są wykonywane przez służby wewnętrzne 
gminy lub też przez spółkę komunalną, to przeprowadzenie jakichkolwiek procesów restruktu-
ryzacyjnych jest zdecydowanie utrudnione. Podstawową przeszkodą jest często opór związków 
zawodowych, które broniąc praw pracowników i istoty własnego istnienia, nie chcą uznać faktu, 
że przerost zatrudnienia i jego mała efektywność prowadza do tego, że gminy nie stać na zleca-
niu usług swej spółce, gdyż na rynku takie usługi może znaleźć taniej, bez zmiany jakości i ilości. 
Udział kosztów zatrudnienia w sektorze publicznego transportu zbiorowego wynosi około 50%25. 
Jeżeli tak istotny koszt nie daje porównywalnej efektywności ekonomicznej, oznacza to, że jest 
on przejawem nieefektywności wykorzystania majątku komunalnego. 

Zmniejszenie kosztów wykonywania zadań własnych gminy często jest prowadzone poprzez 
wykazanie, że w innych miastach można dane usługi pozyskać taniej. Takie porównanie prowadzi 

23 Zmiana kosztów wykonywania zadań własnych zadań własnych zawsze będzie miała określony (nawet minimalny) wpływ na wykonywane zadania 
własne. Ważne jest aby ten wpływ nie miał istotnego znaczenia dla użyteczności danej usługi publicznej. 
24 W sektorze publicznego transportu zbiorowego jako działalność dodatkowa występuje sprzedaż powierzchni reklamowych na środkach transportu, 
detaliczny handel paliwami silnikowymi, wynajem powierzchni (biurowej, magazynowej), świadczenie komercyjnych przewozów (innych niż publiczny 
transport zbiorowy), usługi serwisowe, prowadzenie okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów.
25 Jest to wartość średnia ustalona przez Autora na podstawie przeprowadzanych audytów stawek rekompensaty w publicznym transporcie zbiorowym.
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do nadmiernych uproszczeń, które nie biorą pod uwagę np. zakresu wykonywanych usług, ilości 
zakontraktowanej pracy, jak również nie uwzględnia realizowanych lub zamierzonych inwestycji 
przez gminę lub spółkę komunalną. Można więc wskazać, że podstawowym problemem jest brak 
miarodajnego punktu odniesienia (tzw. benchmarking). Powoduje to, że prowadzone działania 
proefektywnościowe (naprawcze) mogą być nieracjonalne z obiektywnego punktu widzenia, 
a stawiane cele niemożliwe do osiągnięcia (zakładając zmniejszenia ilości i obniżenia jakości 
zamawianych usług publicznych). 

Druga z metod wewnętrznych polega na zwiększeniu komercyjnego wykorzystania ma-
jątku komunalnego. Wykonywanie działalności komercyjnej nie może znajdować się w zakresie 
zobowiązań spółki komunalnej nałożonych przez gminę, gdyż działalność komercyjna nie może 
być przedmiotem powierzenia. Ujęcie jej w ramach udzielonego powierzenia prowadziłoby do 
wniosku, że jest ona również objęta rekompensatą, a takie rozwiązanie nie jest zgodne z logiką 
ekonomiczną i jest sprzeczne z obowiązującym prawem26. 

Jednocześnie jednak metoda ta nie jest wolna od ograniczeń właściwych dla działalności 
publicznej i finansowania publicznego. Jeżeli wykonawca zadań publicznych wyłoniony w otwar-
tej procedurze przetargowej nie ma ograniczeń z tytułu prowadzenia działalności komercyjnej, to 
beneficjent powierzenia musi działać w ramach regulacji prawnych zapewniających brak trans-
ferowania siły rynkowej z rynku działalności podstawowej (w ramach publicznego transportu 
zbiorowego) na rynki powiązane (rynki działalności komercyjnej). Regulacje te przeciwdziałają 
również finansowaniu działalności komercyjnej z rekompensaty przewidzianej dla działalności 
powierzonej. Dodatkowym ograniczeniem jest konieczność zachowania pierwszeństwa dla zadań 
publicznych, co oznacza, że wykonywana działalność komercyjna musi być zawsze podporząd-
kowana zobowiązaniom względem gminy.

iV. Działalność powierzona i komercyjna
Odpowiednio zorganizowana spółka komunalna może stanowić skuteczne źródło finansowa-

nia zadań własnych gminy. Zadania własne gminy mogą być więc finansowane zarówno z zasobu 
publicznego (budżet gminy), jak i z dochodu na działalności komercyjnej. Faktyczne odzyskanie 
tego finansowania może budzić sprzeciw w szczególności pracowników efektywnie działającej 
spółki, gdyż będą mieć poczucie odbierania im wypracowanych komercyjnie dochodów. Jednakże 
należy zwrócić uwagę, że spółka będąca beneficjentem powierzenia jest podmiotem wewnętrznym 
i wszelkie działania wykonuje na majątku komunalnym. Rola podmiotu wewnętrznego ograniczona 
jest do ścisłego wykonywania poleceń lokalnego organu właściwego, co pozwala na wywieranie 
bezpośredniego wpływu na funkcjonowanie spółki komunalnej27. Prowadzona działalność komercyj-
na istotnie korzysta28 z aktywów, których podstawowym przeznaczeniem jest wykonywanie zadań 

26 Por. Art. 5 ust. 9 decyzji Komisji z 20.12.2011 r. w sprawie stosowania art. 106 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy państwa 
w formie rekompensaty z tytułu świadczenia usług publicznych, przyznawanej przedsiębiorstwom zobowiązanym do wykonywania usług świadczonych 
w ogólnym interesie gospodarczym (Dz.Urz UE 2012 L 7/3) (Decyzja UOiG).
27 Wprowadzenie koncepcji podmiotu wewnętrznego w praktyce gospodarczej bardzo często napotyka rozbieżność interesów, gdyż właściciel (gmina) 
dąży do jak największego obniżenia koniecznej rekompensaty, co prowadzi do braku zachęty do prowadzenia działalności komercyjnej. Powszechne 
dążenie do zatrzymywania zysku z działalności komercyjnej w spółce komunalnej jest o tyle bezzasadne, że tak powstały zysk i tak może zostać prze-
transferowany do gminy w drodze podziału dywidendy. Gmina wykorzystując swą silniejszą pozycję nad spółką komunalną, może wymóc konieczność 
osiągania nałożonych wskaźników efektywnościowych. Takie działanie jest możliwe dzięki stosowaniu uwarunkowań koncepcji „podmiotu wewnętrznego” 
pod warunkiem, że gmina jest świadoma swych uprawnień oraz sprawuje funkcjonalną kontrole nad swą spółką komunalną. 
28 Przykładem może być umieszczanie reklamy na burtach środków publicznego transportu zbiorowego, sprzedaż paliwa przy wyższej marży (lub 
niższej cenie) niż konkurenci na danym rynku, osiąganie przychodów z wynajmu powierzchni w budynku administracyjnym przewoźnika.
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powierzonych. Dodatkowo korzysta z faktu, że w ramach powierzenia zdecydowaną większość 
kosztów stałych (w spółkach publicznego transportu zbiorowego działających na terenie Polski jest 
to około 90%29) ma pokrytych rekompensatą. Prowadzenie działalności powierzonej, która pozwala 
na pokrycie większości kosztów (przede wszystkim stałych) powoduje, że jakiekolwiek dociążenie 
posiadanego majątku i uzyskanie dodatkowego przychodu (nawet przy ponoszeniu odpowiednich 
kosztów zmiennych) powoduje, że jednostkowe koszty marginalne wykorzystania danego majątku 
asymptotycznie dążą do zera, co z kolei powoduje wzrost dochodowości danego działania. 

Wprowadzenie dodatkowych usług (towarów), jakie może oferować spółka komunalna na 
bazie posiadanego przez nią majątku, powoduje, że musi ponieść nieproporcjonalnie mniejsze 
koszty wytworzenia każdej jednostki tej usługi, niżby miało to miejsce w przypadku podmiotu, 
który wykonuje tylko i wyłącznie taką działalność. Wystąpienie dodatkowych efektywności (do-
datkowego dochodu) jest uwarunkowane przez występowania efektu ekonomii skali i efektu eko-
nomii zakresu30. Te dwa efekty są widoczne w szczególności w przypadku sektorów o wysokim 
udziale kosztów stałych, gdyż dany koszt stały rozłożony na wiele jednostek produktu powoduje, 
że koszt wykonania każdego kolejnego spada (koszt marginalny – ang. incremental cost). Efekt 
skali występuje, gdy zwiększana jest sprzedaż (sama produkcja nie wystarczy, gdyż ona jako 
taka nie generuje przychodów, a więc w efekcie – dochodów) w ramach dotychczasowej oferty 
handlowej. Ekonomia zakresu polega na osiąganiu przyrostu efektywności na skutek poszerzaniu 
przez dany podmiot oferty asortymentowej, wykorzystując dotychczasowe aktywa31. W przypad-
ku przedsiębiorstw publicznego transportu zbiorowego można wskazać, że są one przykładem 
podmiotów obciążonych istotnym udziałem kosztów stałych (około 60%32). Z tego też względu 
zasadnym jest wskazanie, że te przedsiębiorstwa powinny być naturalnym miejscem powstawania 
wspomnianych efektów ekonomicznych.

Powstanie efektu skali/zakresu w sposób automatyczny oznacza, że działania komercyjne 
korzystają pośrednio z finansowania publicznego (finansowanie większości kosztów stałych), co 
dowodzi istnienia pośredniego subsydiowania skrośnego środkami publicznymi działalności ko-
mercyjnej. Regulacje prawne wprost zakazują jednak jedynie finansowania działalności komer-
cyjnej, a transfer siły ekonomicznej z rynku działalności podstawowej na rynki powiązane może 
zostać wywiedziony na podstawie ekonomicznej interpretacji. Można więc wskazać, że naruszenie 
prawa poprzez korzystanie z faktu wykonywania powierzenia i doprowadzenie do wystąpienia 
efektu skali/zakresu w działalności komercyjnej jest łatwiejsze do zmitygowania niż bezpośred-
nie finansowanie tej działalności z rekompensaty. Celem ograniczenia naruszenia prawa, przy 
jednoczesnym zwiększeniu efektywności ekonomicznej prowadzonej działalności, należy zreka-
pitulować dotychczasowe ustalenia odnośnie do funkcjonowania spółki komunalnej i dodatkowo 
udzielenia powierzenia wykonywania UOIG przez spółkę komunalną.

29 Jest to obserwacja empiryczna poczyniona na bazie prowadzonych audytów operatorów publicznego transportu zbiorowego odnośnie zgodności 
rekompensaty z Rozporządzeniem 1370/2007.
30 Zob. m.in. H.R. Varian, Intermediate Microeconomics. A Modern Approach, W.W. Norton & Company, New York 1993, s. 312; J. Tirole, The Theory 
of Industrial Organization, The MIT Press, London 1988, s.18; W.J. Baumol, A.S. Blinder, Economics. Principles and Policy, HBJ, New York City 1988, 
s. 640; E. Czarny, E. Nojszewska, Mikroekonomia, PWE, Warszawa 2000, s. 68–75; D. Geradin, A.Layne-Farrar, N. Petit, EU Compettion Law and 
Economics, Oxsford University Press, 2012, s. 92. Ze względu na rozległość zagadnienia, jakim jest generowanie efektów skali i efektów zakresu, nie 
są one przedmiotem niniejszego opracowania.
31 Należy tu pominąć drobne wydatki nakładcze, które w ogólnym rozrachunku nie będą powodować zmiany struktury kosztów stałych lub też nie będą 
mieć wpływu na cel i misję spółki. Ta zależność jest szczególnie istotna w przypadku operatorów komunalnych, którzy mają ograniczenia w działalności 
inwestycyjnej, ze względu na narzucony cel i misję działalności.
32 Wartość średnia wynikająca z doświadczenia Autora jako audytora operatorów publicznego transportu zbiorowego.
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Po pierwsze, podstawowym celem funkcjonowania spółki komunalnej jest wykonywanie za-
dań własnych gminy oraz odciążenie jej budżetu w jak największym stopniu.

Po drugie, powołując spółkę komunalną, gmina oczekuje przeprowadzenia określonych in-
westycji, finansując je instrumentami dłużnymi na własny rachunek, czyli nie obciążając (wprost) 
budżetu gminy. Spółka komunalna wykonuje powierzone zadania na majątku przekazanym przez 
gminę, a więc na majątku publicznym, z tego też względu wszelkie działania podejmowane przez 
daną spółkę korzystają z zasobu publicznego33.

Po trzecie, spółka komunalna, która otrzymała powierzenie musi być funkcjonalnym (oraz 
formalnym) podmiotem wewnętrznym34, co oznacza, że wszelkie działania podejmowane przez 
daną spółkę muszą być akceptowane lub wręcz narzucane przez gminę. Oznacza to w konse-
kwencji, że prowadzenie działalności, która byłaby sprzeczna z podstawowym celem powołania 
spółki komunalnej nie może zyskać akceptacji organu publicznego, który uprzednio określił cel 
i misję powoływanej spółki komunalnej i doprowadził do jej powołania w określonych warunkach 
faktyczno-prawnych.

Z powyższych trzech elementów można wnioskować, że działania podejmowane przez spółkę 
komunalna będą zawsze (ograniczenie systemowe) skierowane na wypełnianie zapotrzebowania 
gminy, a działalność komercyjna może mieć jedynie (od strony strategicznej) funkcję uzupełnia-
jącą i towarzyszącą. Tak jak samo powołanie spółki komunalnej musi być uargumentowane wy-
stępowaniem korzyści, tak i poszerzenie działalności (ponoszenie w szczególności dodatkowych 
kosztów zmiennych) musi wiązać się z wystąpieniem wymiernych korzyści dla gminy.

Mając powyższe na uwadze, jak również uregulowania pomocy publicznej, należy wskazać, 
że zasadnym jest twierdzenie, iż dochód z prowadzonej działalności komercyjnej (poza powierze-
niem) musi dawać korzyść dla gminy finansującej powierzone zadania publiczne. Jedną z metod 
konsumowania korzyści jest włączenie dochodu z działalności komercyjnej do kalkulacji rekom-
pensaty kosztów usług publicznych. Dochody z działalności komercyjnej mogą być przekazywane 
na pokrycie stosownej części kosztów wykonania usług publicznych35 (w opozycji do finansowania 
kosztów działalności komercyjnych z rekompensaty). 

Możliwe jest więc wyliczenie należnej rekompensaty bez decydowania, które koszty dzia-
łalności powierzonej będą pokrywane przez dochód komercyjny, a następnie pomniejszenie tak 
wyznaczonej kwoty o ten dochód. A co będzie jeżeli prowadzona działalność komercyjna będzie 
generować straty? Po pierwsze, w takim przypadku konieczna jest interwencja służb nadzoru 
właścicielskiego celem określenia, jakie działania należy podjąć – sanacja czy też likwidacja 
działalności nierentownej. W kalkulacji rekompensaty nie można oczywiście uwzględnić wprost 
jedynie wyniku na działalności komercyjnej, lecz jedynie wartość dodatnią. Jeżeli ujęta byłaby 
strata na działalności komercyjnej, to w efekcie rekompensata pokrywałaby nierentowną działal-
ność komercyjną. Jednak strata na działalności komercyjnej również musi zostać w jakiś sposób 
pokryta, więc pytanie z czego spółka komunalna może pokryć ujemny wynik na tej działalności, 
pamiętając, że zdecydowana większość przychodów uzyskiwana jest z rekompensaty. 

33 Na marginesie należy więc wskazać, że w praktyce nie napotkano na przykład spółki komunalnej, w której możliwe byłoby zidentyfikowanie działal-
ności niezwiązanej z działalnością powierzoną.
34 Podmiot wewnętrzny w Rozporządzeniu 1370/2007 w ślad za linią orzeczniczą organów unijnych został zdefiniowany jako odrębna prawnie jednost-
ka podlegającą kontroli właściwego organu lokalnego (vide przypis 36 – przyp. MF), a w przypadku grupy organów przynajmniej jednego właściwego 
organu lokalnego, analogicznej do kontroli, jaką sprawują one nad własnymi służbami.
35 Por. art. 5 ust. 4 Decyzji UOIG.
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Strata na działalności komercyjnej może zostać pokryta z rozsądnego zysku, który co prawda 
jest elementem rekompensaty36, lecz jednocześnie jest wynagrodzeniem dla spółki za podejmo-
wane ryzyko gospodarcze37 i jako wynagrodzenie może być swobodnie rozdysponowany przez 
spółkę. Może więc również finansować nierentowną działalność komercyjną, jeżeli tylko nie zosta-
nie to potraktowane przez gminę (jako właściciela – nie jako zlecającego) jako niegospodarność. 

Na podstawie przedstawionych wyżej zależności można skonkludować, że – przy prawidło-
wym ułożeniu funkcjonowania spółki komunalnej – im bardziej rentowna działalność komercyjna, 
tym rekompensata będzie mniejsza, więc można sformułować tezę, że zwiększania rentownej 
działalności komercyjnej powodować będzie mniejsze obciążenia dla budżetu gminy, co w konse-
kwencji prowadzić będzie do zwiększenia jakości i ilości usług publicznych lub też zmniejszenia 
luki finansowej.

V. Ograniczenia regulacyjne działalności komercyjnej
Prowadzenie działalności komercyjnej przez spółki komunalne działające w warunkach po-

wierzenia napotyka na określone ograniczenia formalne. Podstawowym ograniczeniem jest uwa-
runkowanie wskazane w sprawie Teckal (i następnych)38, a dodatkowo uwagę przyciąga również 
sprawa Tragsa39. Kolejnym zagadnieniem, z którym muszą zmierzyć się spółki komunalne to kwe-
stia wykonywania działalności przewozowej na terenie danego właściwego organu lokalnego40.

Podstawowym warunkiem, jaki musi zostać spełniony celem udzielenia (i dalszego utrzyma-
nia) powierzenia jest wykonywanie większości działalności na rzecz lokalnego organu właściwego. 
Jak wskazano w punkcie 50 cyt. wyż. wyroku ETS w sprawie Teckal i powtórzono w 58 cyt. wyż. 
wyroku ETS w sprawie Parking Brixen, że nie ma konieczności stosowania procedury zamówień 
publicznych jedynie w przypadku, gdy organ publiczny kontraktuje z podmiotem wewnętrznym, 
czyli gdy jednocześnie podmiot ten wykonuje większą część swej działalności wspólnie z jednost-
ką lub jednostkami samorządu terytorialnego, w których dyspozycji pozostaje. Na tej podstawie 
należy wskazać, że granicą której nie można przekroczyć, aby powierzenie było nadal legalne 
jest „większość działalności”.

Z powyższego wynika, że działalność poza powierzeniem może być jak najbardziej wyko-
nywana, lecz jest ona ograniczona co do skali zaangażowania beneficjenta powierzenia. Motyw 
przewodni analizy zakresu działalności poza powierzeniem powinien więc prowadzić do stwier-
dzenia, jak miarodajnie określić co stanowić będzie „większość działalności” prowadzonej przez 
beneficjenta powierzenia.

Istotnym jest więc określenie, jak należy rozumieć polskie „większość działalności” w kon-
tekście innych wersji językowych – angielskiej essential part of activity, niemieckiej – Tätigkeit 

36 Por. art. 5 Decyzji UOIG.
37 Por. pkt. 6 załącznika do Rozporządzenia 1370/2007.
38 Zob. wyrok ETS w sprawie C107/98 Teckal (Zb. Orz. 1999, s. I-8121). Sprawa Teckal dała początek doktrynie wskazującej na uwarunkowania braku 
stosowania przetargów w zlecaniu zadań publicznych. Por. wyroki ETS w sprawach: C-340/04 Carbotermo SpA, Consorzio Alisei, przeciwko Comune di 
Busto Arsizio (Zb. Orz. 2006, s. I-4137); C-458/03 Parking Brixen GmbH przeciwko Gemeinde Brixen i Stadtwerke Brixen AG (Zb. Orz. 2005, s. I-8585); 
a C 26/03 Stadt Halle i RPL Recyclingpark Lochau GmbH przeciwko Arbeitsgemeinschaft Thermische Restabfall und Energieverwertungsanlage TREA 
Leuna (Zb. Orz. 2005, s. I-1).
39 Zob. wyrok ETS w sprawie C 295/05 Asociación Nacional de Empresas Forestales (Asemfo) przeciwko Transformación Agraria SA (Tragsa) 
i Administración del Estado (Zb. Orz. 2007, s. 2999).
40 Właściwy organ lokalny oznacza właściwe organy, których właściwość miejscowa nie obejmuje całego kraju (art. 2 lit. c) Rozporządzenia 1370/2007); 
właściwy organ natomiast został zdefiniowany jako organ publiczny lub grupę organów publicznych państwa członkowskiego lub państw członkowskich 
uprawnione do ingerowania w publiczny transport pasażerski na danym obszarze geograficznym, lub instytucję posiadającą takie uprawnienia (art. 2 
lit. b) Rozporządzenia 1370/2007). 
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im wesentlichen i francuskiej l’essentiel de son activité. Uwzględniając podstawowe znaczenie 
użytych słów, należy skłonić się do twierdzenia, że „większość działalności” użyte w polskiej 
wersji przywołanego wyroku powinno być rozumiane jako „główna część działalności” lub też 
dokładniej jako „podstawowa działalność”. Takie rozumienie skłania do wniosku, że kluczowym 
zagadnieniem jest zapewnienie zgodności faktycznych działań przedsiębiorcy z jego misją i celem, 
w jakim został powołany41. Dodatkowym istotnym elementem będzie również odniesienie się do 
struktury ekonomicznej prowadzonej działalności. Najpopularniejszym sposobem pomiaru skali 
działalności danego przedsiębiorcy jest oparcie się na generowanych przez niego przychodach. 
Ten sposób pomiaru działalności przedsiębiorstwa w większości przypadków skutecznie obrazuje 
rzeczywistą działalność (misję i cel) danego przedsiębiorcy. Jeżeli jednak podmiot wewnętrzny 
wykonuje działalność powierzoną, która generuje wysokie koszty utrzymania i jednocześnie daje 
znaczne możliwości skomercjalizowania, to w takim przypadku większość przychodów pochodzić 
będzie z działalności poza powierzeniem, lecz jednocześnie większość kosztów będzie związana 
z działalnością powierzoną. Na podstawie powyższego można wskazać, że wyznaczenie sposo-
bu określania większości działalności danego przedsiębiorstwa będzie zależeć od specyfiki jego 
działalności. Bez względu na to, jaki sposób zostanie uznany za właściwy, warunkiem koniecznym 
do prawidłowego funkcjonowania podmiotu wewnętrznego w zakresie działalności komercyjnej 
jest posiadanie sprawnego systemu nadzoru właścicielskiego, który nie dopuszczałby do prowa-
dzenia działalności komercyjnej ze stratą.

Zarówno orzecznictwo, jak i regulacje prawne nie wskazują czy struktura przychodów (przyj-
mując „przychód” za poprawny miernik) powinna być oceniana w każdym roku odrębnie, czy 
też, tak jak wartość rekompensaty oraz rozsądnego zysku – oceniana w ciągu całego trwania 
umowy. Interpretacja tego zagadnienia powinna być oparta na funkcjonalnym rozumieniu istoty 
ograniczenia działalności beneficjenta powierzenia. Jeżeli ETS określił jako jeden z warunków 
pominięcia konieczności stosowania procedur przetargowych obowiązek zachowania określonej 
struktury działalności, to można domniemywać, że zamysł odnosił się do ograniczenia efektów 
rynkowych działalności tego przedsiębiorcy. Ograniczenie zastosowane przez ETS ma, jak moż-
na domniemywać ograniczyć negatywne efekty, jakie może powodować podmiot dysponujący 
istotna przewagą konkurencyjną na rynkach poza powierzeniem. Zakładając, że powierzenie 
jest udzielane na 10 lat, wystarczy, że przedsiębiorca będzie w pierwszym roku osiągał jedynie 
5% z działalności innej niż na zlecenie organu właściwego, w kolejnym już 20%, a w pozostałych 
ośmiu udział ten wzrośnie do 60%, to średni udział przychodów komercyjnych w okresie powie-
rzenia będzie wynosił „niewiele” ponad 50%, lecz efekt rynkowy będzie dewastujący. Z tego też 
względu należy przyjąć, że ograniczenie, o którym mowa w sprawie Teckal i kolejnych powinno 
odnosić się do każdego roku z okresu powierzenia, a oznaczać ograniczenia wartości średniej 
w całym okresie powierzenia. 

Jednocześnie mając na uwadze literalne rozumienie znaczenia „większość działalności” (wraz 
z odniesieniem do znaczeń w innych wersjach językowych), można wskazać, że przedsiębiorca 
nie powinien tracić statusu podmiotu wewnętrznego, nawet jeżeli więcej niż połowa przychodów 
będzie generowana z działalności innej niż rzecz organu właściwego, pod warunkiem, że nie 

41 Mając na uwadze, że powołanie spółki komunalnej ma zawsze swe uzasadnienie prezentowane wraz z projektem uchwały lokalnego samorządu, 
co powoduje, że argumentacja przemawiająca za opłacalnością utworzenia danej spółki komunalnej jest wiążąca i konstytuuje misję oraz cel tego pod-
miotu gospodarczego.
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zostanie naruszona misja tego przedsiębiorcy. Można więc wskazać, że zdarzenia jednorazowe 
nie mają potencjału strategicznego. W tym kontekście nie należy oczekiwać, aby np. sprzedaż 
majątku lub też podjęcie jednorazowego zlecenia, mogło naruszyć status spółki komunalnej jako 
podmiotu wewnętrznego, przy innych czynnikach niezmienionych.

W świetle powyżej przytoczonej linii orzeczniczej, można wskazać, że beneficjent powierzenia 
może prowadzić działalność inną niż na zlecenie danego organu właściwego, lecz z pod warun-
kiem, że działalność ta nie będzie wpływać na podstawowy cel spółki komunalnej oraz będzie 
miała ona rzeczywiście charakter dopełniający działalność na rzecz lokalnego organu właściwego 
(działalność podstawowa). Dodatkowo wskazane jest, lecz nie należy traktować tego jako wa-
runku koniecznego, aby udział przychodów z działalności dodatkowej nie przekraczał 50% sumy 
przychodów danego roku.

W orzecznictwie organów unijnych można doszukać się wskazówek, jak podchodzić do ak-
ceptowalnego poziomu działalności dodatkowej, lecz jednocześnie należy wskazać, że nie są to 
warunki sine qua non dla prowadzenia działalności zgodnie z prawem. Prowadzenie działalności 
dodatkowej, jak wskazano wcześniej, wiąże się z przenoszeniem siły rynkowej pochodzącej z wy-
konywania usług publicznych (korzystanie z efekty skali lub efektu zakresu) na rynki powiązane. 
Przydawanie w doktrynie Teckal istotnego znaczenia proporcji działalności podstawowej (powie-
rzonej) do działalności dodatkowej (komercyjnej) ma znaczenie przede wszystkim ekonomiczne. 
Jeżeli przedsiębiorca prowadziłby działalność komercyjną w szerokim zakresie i jednocześnie byłby 
beneficjentem powierzenia, to mógłby w łatwy sposób zaburzyć konkurencję na rynku właściwym 
(rynkach właściwych) działalności komercyjnej. Tę kwestię poruszył pośrednio ETS w cyt. wyż. 
wyroku w sprawie Carbotermo; została ona również podjęta w opinii Rzecznika Generalnego w tej 
sprawie42, który wskazał, że prowadzenie działalności komercyjnej przez podmiot będący benefi-
cjentem powierzenia nie będzie miało istotnego znaczenia dla konkurencji43, jeżeli udział rynkowy 
danego przedsiębiorcy w rynkach powiązanych (pokrewnych) będzie niewielki. Ta argumentacja 
została również przyjęta przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, który w informacji z dnia 
11 lipca 2011 r. wskazał, że zakres działalności powierzonej powinien być na tyle marginalny, aby 
nie stanowił zagrożenia dla konkurencji na tych rynkach. Takie podejście pozwala określić linię 
ryzyka dla spółek komunalnych, które maksymalizując swą działalność komercyjną chcą (lub są 
zmuszone) odciążyć budżet swego zleceniodawcy/właściciela.

Na bazie tego orzeczenia można wskazać, że określenie granicy działalności komercyjnej 
spółki komunalnej wiązać się będzie z koniecznością zaangażowania narzędzi ekonomicznej 
analizy antymonopolowej dla określenia pozycji rynkowej przedsiębiorcy na rynkach właściwych, 
na których prowadzi on działalność. W tym celu nieodzowne będzie: (1) określenie rynków 
właściwych, (2) wyznaczenie pozycji rynkowej (w ujęciu ilościowym i jakościowym), (3) wy-
znaczenie zagrożeń możliwego naruszenia konkurencji przez beneficjenta powierzenia. Na 
tej podstawie można wyznaczyć granicę maksymalizowania działalności komercyjnej beneficjenta 
powierzenia. Nie należy przy tym bezkrytycznie podchodzić do progu wskazanego w cyt. wyż. 
wyroku ETS w sprawie Tragsa, gdyż wskazany tam udział działalności komercyjnej uznany został 
jako marginalny, co nie oznacza automatycznie, że działalność w mniejszym wymiarze na rzecz 

42 Opinia Rzecznika Generalnego z 16.01.2006 r.
43 Pojęcie „konkurencja” rozumiane jest jako proces ekonomiczny, a nie jako oddziaływanie na konkurujących przedsiębiorców.
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publicznych właścicieli nie będzie definiować danego przedsiębiorcy jako podmiotu wewnętrzne-
go. Przywołany w tym orzeczeniu udział 90% działalności na rzecz organu publicznego nie został 
uznany jako warunek konieczny dla uznania, że działalność ta jest działalnością marginalną. Nie 
można więc wskazać, że udział działalności komercyjnej nieprzekraczający 10% (licząc przy-
chodami) będzie warunkować możliwość udzielenia powierzenia temu podmiotowi. Przywołane 
orzeczenie traktuje strukturę przychodów z działalności jedynie jako stan faktyczny i nie wydaje 
się uzasadnione, aby warunkować możliwość udzielenia powierzenia przekroczeniem udziału 
10% przychodów komercyjnych w przychodach ogółem.

Spółka komunalna chcąc prowadzić efektywne zarządzanie swym majątkiem, musi uwzględ-
niać powyżej wskazane ograniczenia – nie może jednak czynić tego bezrefleksyjnie. Istotne jest 
właściwe zaprojektowanie księgowego i zarządczego mechanizmu określania struktury działalności 
przedsiębiorstwa i bieżące weryfikowanie prawidłowości przyjętych wyznaczników. Maksymalizacja 
rentownej działalności komercyjnej ma niewątpliwie pozytywne efekty dla budżetu danego lokal-
nego organu właściwego, lecz jednocześnie musi być wykonywana z poszanowaniem uczciwej 
konkurencji i w ramach uregulowań, które nakładają odrębne uregulowania prawne.

Szczególne ograniczenia odnoszą się do przedsiębiorstw działających w sektorze publicz-
nego transportu zbiorowego. Rozporządzenie 1370/2007 wskazuje bezpośrednio, że udzielenie 
powierzenia może być dokonane jedynie wtedy, gdy podmiot wewnętrzny i każda jednostka znaj-
dująca się pod najmniejszym nawet wpływem tego podmiotu realizują swoje działania w zakresie 
pasażerskiego transportu publicznego na obszarze działania właściwego organu lokalnego (…) 
i że nie biorą udziału w przetargach na świadczenie usług publicznych w zakresie pasażerskie-
go transportu publicznego organizowanych poza terytorium tego właściwego organu lokalnego. 
Wprowadzenie tego ograniczenia ma na celu przeciwdziałać przenoszeniu na rynki powiązane 
siły ekonomicznej wynikającej z faktu działania w warunkach powierzenia na danym obszarze. 
Ograniczenie to powoduje, że sprawnie funkcjonująca spółka komunalna nie może świadczyć 
przewozów w zakresie publicznego transportu zbiorowego poza obszarem swego organu właś-
ciwego, co nie oznacza, że nie może świadczyć innych usług przewozowych. 

W zakresie decyzji właścicielskiej pozostaje działalność przewozów pasażerskich na nor-
malnych zasadach komercyjnych (np. przewozy turystyczne). Przywołane ograniczenie pozwala 
jednak na intensyfikowanie działalności w ramach publicznego transportu zbiorowego na obszarze 
danego lokalnego organu właściwego poprzez branie udziału w przetargach na usługi przewozo-
we. Rozporządzenie 1370/2007 wskazuje, że w ramach jednego systemu transportowego może 
występować mieszany system, czyli połączenie bezpośredniego zamówienia z usługami pozy-
skanymi w toku procedury przetargowej (procedur przetargowych). Wynika z tego, że obszarem 
zwiększania zakresu działalności komercyjnej może być publiczny transport zbiorowy wykonywany 
równolegle do zakresu powierzenia, lecz na warunkach konkurencyjnych. Wprowadzenie takiej 
możliwości jest spowodowane przekonaniem, że jeżeli w ramach powierzenia przedsiębiorca 
działa w sposób racjonalny i efektywny, będzie również w stanie prowadzić działalność przewo-
zową na warunkach konkurencyjnych. 

Z tego też względu prawodawca unijny wydaje się wskazywać, że beneficjent powierzenia 
powinien tak kalkulować swe koszty, aby w ramach powierzenia raportować koszty najbardziej 
efektywne, które byłyby weryfikowalne w ramach postępowania konkursowego. W konsekwencji 
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Rozporządzenie 1370/2007 pozostawia możliwość maksymalizacji działalności komercyjnej w za-
kresie publicznego transportu zbiorowego, z tym jednak ograniczeniem, że działalność ta może 
być wykonywana jedynie na obszarze danego lokalnego organu właściwego.

Wprowadzenie takiej możliwości może prowadzić do zniekształcenia konkurencji na rynku 
właściwym, jaki zostanie zdefiniowany w danej sprawie – czyli w danym przetargu ogłaszanym 
przez lokalny organ właściwy. Spółka komunalna działająca w ramach powierzenia ma pokryte 
w ok. 90% koszty stałe44, a w całości koszty zmienne wykonywania usługi powierzonej. Spółka 
komunalna składając swą ofertę w przetargu na świadczenie usług publicznego transportu zbioro-
wego na obszarze danego lokalnego organu właściwego (pamiętając, że beneficjent powierzenia 
nie może uczestniczyć w przetargach ogłaszanych przez inne lokalne organy właściwe), kalkuluje 
cenę swej usługi na poziomie kosztów zmiennych tego zamówienia oraz pozostałych 10% kosztów 
stałych, przy czym pokrycie kosztów stałych nie jest konieczne dla sprawnego funkcjonowania 
tego przedsiębiorcy. Może on więc zaoferować cenę pokrywającą koszty zmienne i określoną 
część kosztów stałych, a korzystając z tego, że i tak działa na danym rynku publicznego transportu 
zbiorowego (w ramach powierzenia), nie musi ponosić kosztów wejścia na ten rynek oraz ryzyka 
organizacji świadczenia zamawianych usług. Można więc wskazać, że komunalny operator ma 
możliwość korzystania z efektu skali prowadzonej działalności gospodarczej. Jednocześnie nale-
ży wskazać na istotne zagrożenie zarówno dla operatora komunalnego, jak i dla danego organu 
publicznego, wynikające z faktu, że stosowanie w przetargach cen poniżej faktycznych kosztów 
wytworzenia danej usługi (stosowanie cen drapieżnych) powoduje dewastację konkurencji na da-
nym rynku właściwym, jak również prowadzić będzie do konieczności pokrywania straty na dzia-
łalności komercyjnej z rozsądnego zysku generowanego na działalności powierzonej. Przyjęcie 
takiego sposobu funkcjonowania celem zniwelowania wspomnianej wcześniej luki finansowej nie 
daje oczekiwanych efektywności, lecz powoduje konieczność wspierania operatora komunalnego 
zarówno w zakresie świadczenia usług powierzonych (w drodze rekompensaty), jak i pokrywanie 
nierentownej działalności komercyjnej poprzez „rozsądny zysk”.

Działania podejmowane przez organy publiczne w celu zniwelowania luki finansowej nie mogą 
powodować negatywnych efektów w szerszym kontekście ekonomicznym. Maksymalizacja dzia-
łalności komercyjnej (poza powierzeniem) nie może opierać się na wykorzystywaniu posiadanej 
siły ekonomicznej celem wyeliminowania konkurentów na rynku publicznego transportu zbiorowe-
go. Operator powinien podejmować działania zmierzające do niwelowania luki finansowej, które 
nie prowadziłyby do naruszenia choćby prawa antymonopolowego, czyli kalkulować cenę swych 
usług oferowaną w przetargach, która nie prowadziłaby do wykorzystania efektu skali lub efektu 
zakresu wygenerowanego na bazie obsługiwanego powierzenia. 

 Reasumując, prowadzenie gospodarki komunalnej przez organ publiczny ma zapewnić 
zaspokojenie potrzeb (oczekiwań) społecznych. Zwiększenie oczekiwań społecznych powoduje 
konieczność pokrywania dodatkowych kosztów wykonywania usług o wyższej jakości, a więc bar-
dziej kosztochłonnych. Ograniczenia budżetowe, w jakich działają organy publiczne, powodują, że 
zapewnienie lokalnej społeczności dostępu do usług wyższej jakości prowadzi do powstania luki 
finansowej między oczekiwaniami społecznymi a możliwościami finansowymi lokalnego samorządu. 

44 Jest to wartość średnia wynikająca z doświadczenia zawodowego Autora, zdobytego w toku przeprowadzania audytów polskich operatorów pub-
licznego transportu zbiorowego dotyczących wysokości rekompensaty i jej zgodności z Rozporządzeniem 1370/2007.
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Jedną z metod zniwelowania luki finansowej jest zwiększenie efektywności wykorzystania majątku 
posiadanego przez operatora komunalnego, celem obniżenia koniecznej rekompensaty kosztów 
wykonywania powierzonych usług publicznych. 

Zwiększanie działalności komercyjnej operatorów komunalnych jest jednak ograniczone za-
równo przez prawo unijne, jak i orzecznictwo ETS. Rozporządzenie 1370/2007 nakłada ograni-
czenie co do geograficznego zakresu działalności operatora publicznego transportu zbiorowego, 
a linia orzecznicza zapoczątkowana przez sprawę Teckal wskazuje, że podstawą do udzielenia 
powierzenia jest zapewnienie, aby większość działalności była wykonywana na rzecz danego 
organu publicznego. W tych warunkach prowadzenia działalności komercyjnej przez operatora 
komunalnego wymaga szczególnej uwagi i planowania tak, aby pogodzić założenia biznesowe 
(maksymalizacja rentowności działalności poza powierzeniem) z wymogami nakładanymi przez 
regulacje prawne i orzecznictwo organów unijnych. Z perspektywy ekonomicznej, należy wskazać 
że prowadzenie działalności komercyjnej nie może korzystać z faktu wykonywania działalności 
powierzonej w sposób, który mógłby wyeliminować efektywną konkurencję na tych rynkach.
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Wybrane zagadnienia na tle orzeczeń dotyczących opłat  
za przyjęcie towaru do sprzedaży
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I. Uwagi wstępne
II. Swoboda kontraktowa a czyn nieuczciwej konkurencji z art. 15 ust. 1 pkt 4 uznk 
III. Ograniczenie dostępu do rynku – przesłanka czy domniemanie?
IV. Rozkład ciężaru dowodu
V. Ekwiwalentność świadczenia na tle art. 15 ust. 1 pkt 4 uznk
VI. Podsumowanie 

Streszczenie
Zagadnienie opłat za przyjęcie towaru do sprzedaży (tzw. opłaty półkowe, slotting allowances, 
slotting fees) budzi ciągle wiele wątpliwości i sporów. Autor niniejszego artykułu śledząc orze-
czenia, jakie zapadły w tej kategorii spraw, omawia najważniejsze problemy, jakie pojawiły się na 
tym tle. Spośród nich wymienić można problem granic swobody kontraktowej w kontekście czynu 
nieuczciwej konkurencji z art. 15 ust. 1 pkt 4 uznk, przejawy utrudniania dostępu do rynku oraz 
charakter tej przesłanki w dotychczasowym orzecznictwie, a także związany z tym zagadnieniem 
problem rozkładu ciężaru dowodu, ekwiwalentność świadczeń sieci handlowych na rzecz współ-
pracujących przedsiębiorców, czy też charakter prawny rabatów i premii pieniężnych funkcjonują-
cych w relacjach sieci handlowe dostawcy. Zagadnienia te omówione zostały przy uwzględnieniu 
stanowiska doktryny oraz praktyki obrotu gospodarczego w omawianym segmencie rynku. Takie, 
dość szerokie potraktowanie każdego z tych problemów pozwoliło na odniesienie się do zapadłych 
orzeczeń sądowych i zasadności zawartych w nich tez. Autor nie unika również głosu krytyczne-
go wszędzie tam, gdzie kierunek przyjęty w orzeczeniach wymaga zdaniem autora ponownego 
przemyślenia i ewentualnej rewizji. 

Słowa kluczowe: czyn nieuczciwej konkurencji; opłaty za przyjęcie towaru do sprzedaży; swoboda 
umów; ciężar dowodu; ograniczanie dostępu do rynku; domniemanie; ekwiwalentność. 

i. Uwagi wstępne
Truizmem jest stwierdzenie, iż jeden z podstawowych warunków „zdrowego” funkcjonowania 

obrotu gospodarczego stanowi zachowanie uczciwości reguł „gry rynkowej”. Przedsiębiorcy na-
wet ostro rywalizując nie mogą uciekać się do metod, które mają charakter nadużycia prawa lub 

* Doktor nauk prawnych; radca prawny; autor publikacji m.in. z zakresu prawa ochrony konkurencji, prawa prywatnego międzynarodowego oraz pro-
jektu europejskiego prawa umów.
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w inny sposób naruszają prawa innych przedsiębiorców. Oczywiście założenie uczciwości „gry 
rynkowej”, jako wartości respektowanej przez przedsiębiorców na skutek samoograniczenia lub 
wynik rywalizacji rynkowej, jest założeniem idealistycznym. Dlatego ustawodawca wprowadza 
regulacje służące zwalczaniu nieuczciwych praktyk rynkowych. Taki akt prawny stanowi ustawa 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z 12993 r.1 Wskazuje się, iż art. 3 ust. 1 tej ustawy, zawie-
rający ogólną definicję czynu nieuczciwej konkurencji, chroni uczciwość we współzawodnictwie 
na rynku towarów i usług, rzetelność konkurencji2. Tego rodzaju przepisy zapewniając sprawne 
funkcjonowanie mechanizmu rynkowego, nie mogą jednak pełnić zbyt daleko idącej funkcji regu-
lacyjnej. Rynek powinien bowiem regulować się sam3. Jak trafnie wskazał Sąd Najwyższy, „re-
alizacja konstytucyjnej zasady wolności gospodarczej uzasadnia (…) poszukiwanie równowagi 
między wolnością rynku i swobodą obrotu a celami ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 
określonymi w art. 1”4. 

Jednym z najgoręcej dyskutowanych zagadnień na tle polskiej ustawy o zwalczaniu nieuczci-
wej konkurencji są postanowienia art. 15 ust. 1 pkt 4 uznk dotyczące zakazu pobierania innych 
niż marża handlowa opłat za przyjęcie towaru do sprzedaży. Delikt uregulowany w tym przepisie 
wprowadzony został w celu ochrony przedsiębiorców przed praktykami dużych sieci handlowych 
(obiektów wielkopowierzchniowych)5, choć kwalifikacja tego rodzaju opłat jako czynu nieuczciwej 
konkurencji możliwa była już wcześniej w oparciu o generalną definicję z art. 3 uznk. Sięgając 
do dokumentów z okresu prac nad nowelizacją wprowadzającą art. 15 ust. 1 pkt 4 uznk6 zauwa-
żyć można, iż główną intencją legislatorów było zapewnienie ochrony małym przedsiębiorcom. 
Obecne brzmienie przepisu nie zawiera tego ograniczenia, rozciągając zakres jego zastosowania 
na wszystkich przedsiębiorców, niezależnie od wielkości i siły rynkowej. Nie do końca wydaje się 
to realizować intencje twórców ustawy nowelizującej7. Niestety art. 15 ust. 1 pkt 4 uznk sformu-
łowany został dość nieprecyzyjnie, co od samego początku skutkowało powstawaniem szeregu 
wątpliwości na tle jego stosowania. Jego literalne brzmienie wskazywałoby raczej, iż winien być 
stosowany do sprzedaży komisowej lub agencyjnej8. Podobnie sieć handlowa nie pobiera od do-
stawcy marży, gdyż ta naliczana jest klientowi końcowemu. Marża nie może być też w żadnym 
razie uznana za opłatę9.

1 Ustawa z 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t. jedn. Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz. 1503 z późn. zm. – dalej: uznk). 
2 I. Nestoruk, Glosa do wyroku SN z dnia 26 stycznia 2006 r., II CK 378/05 – Opłaty „za przyjęcie towarów do sieci sklepów” a ustawa o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji, „Glosa” 2007, nr 1, s. 97. Zob. także M. Zdyb, M. Sieradzka, Interpretacja treści klauzuli generalnej pojęcia czynu nieuczciwej 
konkurencji, PPH 2011, nr 12. 
3 Zob. C. Banasiński, M. Bychowska, Ekonomiczne aspekty stosowania art. 15 ust. 1 pkt 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, PPH 2011, 
nr 10, s. 11.
4 Wyrok z dnia 11.07.2002 r., I CKN 1319/00, OSNC 2003/5/73.
5 Zob. na ten temat m.in. J. Szwaja, Ostatnie nowelizacje ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Cz. I, „Monitor Prawniczy” 2002, nr 24; 
E. Nowińska, M. du Vall, Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Komentarz, Warszawa 2010, s. 234–235; T. Skoczny, M. Bernatt [w:] J. Szwaja 
(red.), Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Komentarz, Warszawa 2013, s. 607; K. Korus, Zwalczanie nieuczciwej konkurencji. Komentarz 
do zmian wprowadzonych ustawą z dnia 5 lipca 2002 r. o zmianie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, LEX/el. 2002; T. Dyś, Nieuczciwa kon-
kurencja: opłaty za przyjęcie towaru do sprzedaży, „Monitor Prawniczy” 2003, nr 14; J. Sroczyński, M. Mioduszewski [w:] M. Zdyb, M. Sieradzka (red.), 
Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Komentarz, Warszawa 2011, s. 516; wyrok Sądu Najwyższego z 9.01.2008 r., II CK 4/2007, LEX nr 371787.
6 Ustawa z 5.07.2002 r. o zmianie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. Nr 126, poz. 1071).
7 Zob. stenogram z posiedzenia Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektów ustaw związanych z programem rządowym „Przedsiębiorczość-
Rozwój-Praca” z 21.05.2002 (www.orka.sejm.gov.pl/Biuletyn.nsf/wgskrnr/NPR-6) oraz Uchwała Senatu RP w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zwal-
czaniu nieuczciwej konkurencji, druk sejmowy nr 616 z 25.06.2002 r. (www.orka.sejm.gov.pl/Druki4ka.nsf). Zob. także C. Banasiński, M. Bychowska, 
Ekonomiczne aspekty…, s. 4. 
8 Zob. wątpliwości w tym zakresie w E. Nowińska, M. du Vall, Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji…, s. 236.
9 Definicję marży handlowej znajdujemy w art. 3 ust. 1 pkt 6 ustawy z 5.07.2001 r. o cenach (Dz. U. z 2001 r. Nr 97, poz. 1050 ze zm.), zgodnie z którym 
marżą handlową jest różnica między ceną płaconą przez kupującego a ceną uprzednio zapłaconą przez przedsiębiorcę, wynikającą z kosztów i zysku 
przedsiębiorcy, przy czym marża handlowa może być wyrażona kwotowo lub w procentach. Krytyczne uwagi na temat odwołania się do pojęcia marży 
w wymienionym przepisie m.in. B. Leszczyńska, A. Piszcz, Glosa do wyroku SN z dnia 26 stycznia 2006 r., II CK 378/2005, LEX/el.2008; 
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„Antidotum” na wszystkie wymienione niedomagania przedmiotowej regulacji okazało się 
bardzo bogate obecnie orzecznictwo. Sądy kierując się wykładnią celowościową10 i koniecznością 
zapewnienia ochrony określonej kategorii przedsiębiorców11, potraktowały zakres zastosowania 
normy z art. 15 ust. 1 pkt 4 uznk niezwykle szeroko. W konsekwencji każde niemal świadczenie 
z tytułu usługi, jak również wszelkiego rodzaju rabaty, bonusy, premie pieniężne i inne świadczenie 
ze strony dostawcy na rzecz sieci handlowej traktowane są jako niedozwolone opłaty. W  istocie 
katalog opłat, świadczeń i rozliczeń stosowanych w relacjach między sieciami handlowymi a do-
stawcami jest niezwykle szeroki12. Nie oznacza to jednak, iż każde z tego rodzaju świadczeń 
winno być uznawane a priori za niedozwolone w świetle art. 15 ust. 1 pkt 4 uznk.

O sposobie implementacji regulacji chroniących określone kategorie podmiotów działających 
na rynku w znacznej mierze decyduje praktyka orzecznicza. W tym kontekście pojawia się pytanie, 
na ile polskie sądy sprostały niełatwemu wyzwaniu takiego stosowania omawianego przepisu, 
aby z jednej strony chronić określone kategorie przedsiębiorców, z drugiej jednak – nie prowa-
dzić do zaburzenia równowagi rynkowej przez nadużywanie wprowadzonej przez prawo instytucji 
ochronnej. Niniejszy artykuł odnosi się do kilku najważniejszych zagadnień powstających na tle 
stosowania art. 15 ust. 1 pkt 4 uznk przez sądy. Pomimo upływu dziesiątej rocznicy od wprowa-
dzenia omawianego przepisu i znacznej liczby orzeczeń, problemy te są nadal istotne i wywołują 
gorące dyskusje. Praktyka rynkowa wskazuje, iż opłaty, inne świadczenia lub formy rozliczeń są 
nadal stosowane w relacjach pomiędzy sieciami handlowymi a dostawcami13. 

ii. Swoboda kontraktowa a delikt z art. 15 ust. 1 pkt 4 uznk
Zasada swobody umów wyrażona w art. 3531 k.c.14 ma bezpośredni wpływ na funkcjono-

wanie obrotu gospodarczego. Zatem wszelkie ograniczenia występujące w tej sferze winny być 
rozpatrywane także w kontekście zgodności z tą zasadą. Wprawdzie nie jest ona zasadą konsty-
tucyjną, jednak wskazuje się, iż uprawnienie (kompetencja) do kształtowania stosunków zobo-
wiązaniowych jest fundamentem systemu prawa zobowiązań15. Nie ma ona również charakteru 
bezwzględnego, jednak jej wyrażenie expressis verbis w przywołanym przepisie wprowadza ważną 
dyrektywę interpretacyjną, która oznacza, iż wszelkie wyjątki od tej zasady winny być poddane 
restryktywnej wykładni (łac. exceptiones non sunt extendendae). W żadnym wypadku nie powinny 
być interpretowane rozszerzająco16. Sąd Najwyższy wskazał jednak również, iż „ustawa ta [uznk 
– przyp. aut.] służy eliminacji określonych, niepożądanych zjawisk i nie może służyć wzmacnianiu 
czy ochronie przejawów zachowań monopolistycznych, także na płaszczyźnie kontraktowej”17.

Przepisy ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji uznawane są za jedno z ograniczeń 
swobody umów18. Wymienione w art. 15 uznk zakazy nieuczciwej konkurencji ingerują w przestrzeń 

10 Zob. m.in. wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z 13.11.2008 r., I ACa 718/2008, LEX nr 519305.
11 Zob. m.in. wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 3.08.2006 r., I ACa 269/2006, niepubl.
12 Zob. Dustin du Cane, Obecny stan prawa w kwestii tzw. opłat półkowych, „Glosa” 2012, nr 3,s. 112-113. 
13 Warto wskazać, iż tzw. opłaty półkowe nie są też jednoznacznie oceniane przez Komisję Europejską, która zauważa także pozytywne aspekty ich 
funkcjonowania na rynku. Zob. m.in. P. Skurzyński, Nowe wytyczne Komisji w sprawie ograniczeń wertykalnych a pobieranie innych niż marża handlowa 
opłat za przyjęcie towaru do sprzedaży, PPH 2012, nr 6, s. 53 i nast. Podobnie M. Marek, Opłaty za przyjęcie towaru do sprzedaży, PPH 2012, nr 2, s. 52. 
14 Ustawa z 23.04. 1964 r. kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm. – dalej: k.c.).
15 Zob. P. Machnikowski [w:] E. Łętowska (red.), System Prawa Prywatnego, Prawo zobowiązań – część ogólna, Tom 5, Warszawa 2006, s. 426.
16 M. Safjan [w:] K. Pietrzykowski (red.), Kodeks cywilny, Komentarz, Tom I, Warszawa 2005, s. 833.
17 Wyrok Sądu Najwyższego z 2.02.2001 r., IV CKN 255/00 (OSNC 2001 r., nr 9, poz. 137).
18 P. Machnikowski [w:] E. Łętowska (red.), System Prawa Prywatnego, Prawo zobowiązań…, s. 445.



www.ikar.wz.uw.edu.pl            internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 2013, nr 1(2)

Dominik Wolski            Wybrane zagadnienia na tle orzeczeń dotyczących opłat za przyjęcie towaru do sprzedaży113

rynkowego współzawodnictwa, a zatem powinny być interpretowane ściśle19. W konsekwencji nie 
można założenia dopuszczalności każdego z tych ograniczeń przyjmować a priori, ale w każdym 
konkretnym przypadku kwestia ta powinna być rozpatrywana przez sąd. Sądy powinny ustalić, iż 
zachodzą przesłanki pozwalające na uznanie, że swoboda ta (kompetencja do zawarcia umowy 
i ukształtowania jej treści) może zostać ograniczona. Podkreśla się bowiem, iż ustawodawca tak-
że i w tym przypadku (art. 15 ust. 1 pkt 4 uznk) zapewne nie miał na celu ograniczenia swobody 
kontraktowania, a jedynie wyeliminowanie sytuacji patologicznych20. Strony mogą – co dotyczy 
zwłaszcza kwestii rabatów i premii pieniężnych21 – swobodnie kształtować cenę towarów pod 
warunkiem, że nie sprzeciwia się to właściwości (naturze) stosunku umownego, ustawie ani za-
sadom współżycia społecznego22. W konsekwencji słusznie wskazuje się, iż także w relacjach 
pomiędzy dostawcami a sieciami handlowymi nie można zakazać zawierania porozumień, których 
przedmiotem będą inne świadczenia niż tylko przyjęcie towaru do sprzedaży, jeżeli na takie poro-
zumienie strony wyrażą zgodę23. Lektura uzasadnień orzeczeń sądów wskazuje jednak, iż sądy 
ciągle zbyt mało miejsca poświęcają temu zagadnieniu24. Trudno jest bowiem uznać za słuszny 
pogląd, zgodnie z którym w relacjach sieć handlowa – dostawca niedopuszczalne są jakiekolwiek 
umowy (porozumienia), poza umową sprzedaży towarów. Takie założenie byłoby już niedopusz-
czalną ingerencją w zagwarantowaną w art. 3531 k.c. swobodę kontraktowania. Celem twórców 
omawianej regulacji była ochrona pewnej kategorii przedsiębiorców przed nieuczciwymi prakty-
kami (nadużyciami) ze strony dużych sieci handlowych25. Nie ma jednak podstaw do przyjęcia, 
iż każde porozumienie zawierane pomiędzy dostawcą a dystrybutorem jest w istocie nieuczciwe. 

Lektura większości orzeczeń zapadłych na tle art. 15 ust. 1 pkt 4 uznk wskazuje, że sądy nie 
poświęcają dostatecznej uwagi temu zagadnieniu, a kwestia ta bądź nie jest w ogóle badana, bądź 
też stosowany jest szereg uproszczeń. Oczywiście nie dzieje się tak w każdym przypadku. Sądy 
stwierdzały, m.in. omawiając mieszany charakter umowy zawieranej pomiędzy dostawcami a dys-
trybutorami, iż odwołując się do zasady z art. 3531 k.c., zawieranie takich umów należy uznać za 
dopuszczalne26. Zatem w umowie takiej mogą się znajdować także elementy charakterystyczne 
dla innych umów (np. świadczenie usług). Sąd wskazał, iż art. 15 ust. 1 pkt 4 uznk nie wyklucza 
swobody stron w kształtowaniu treści umów, w tym swobody ustalania ceny towarów, przy czym 
korzystanie z tej swobody nie może prowadzić do obejścia zakazu statuowanego przez wymieniony 
przepis27. Także w odniesieniu do możliwości kształtowania rabatu cenowego w oparciu o zasadę 
swobody kontraktowania, sąd uznał dopuszczalność takiej praktyki28. Najwięcej jednak jak się 
wydaje uwagi temu zagadnieniu poświęcił Sąd Najwyższy w uzasadnieniu jednego z ostatnich 

19 Zob. I. Nestoruk, Glosa do wyroku SN z dnia 26 stycznia 2006 r…
20 C. Banasiński, M. Bychowska, Ekonomiczne aspekty…, s. 5.
21 Ciekawa dyskusja na temat charakteru prawnego i konsekwencji podatkowych rabatów i premii pieniężnych zob. J. Rusek, Rabat czynem nieuczciwej 
konkurencji: o premiach pieniężnych raz jeszcze (artykuł dyskusyjny), „Biuletyn Instytutu Studiów Podatkowych” 2010, nr 2 oraz J. Szajkowski, O pre-
miach pieniężnych… do skutku (polemika), tamże. 
22 B. Leszczyńska, A. Piszcz, Glosa do wyroku… 
23 C. Banasiński, M. Bychowska, Ekonomiczne aspekty…, s. 7.
24 Nieco szerzej na ten temat Sąd Najwyższy w uzasadnieniu wyroku z 25.10.2012 r., I CSK 147/12, niepubl.
25 Patrz stenogram z posiedzenia Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektów ustaw związanych z programem rządowym „Przedsiębiorczość-
Rozwój-Praca”… Na temat granic autonomii podmiotów, które wyznaczają art. 58 § 2 k.c. i art. 3531 k.c. zob. także I. Nestoruk, Glosa do wyroku SN 
z dnia 26 stycznia 2006 r…
26 Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie, I ACa 174/2008, niepubl.
27 Por. wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 3.08.2006 r., I ACa 269/2006, niepubl.
28 Zob. wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z 12.07.2012 r., I ACa 528/12, niepubl.
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orzeczeń zapadłych na tle omawianego przepisu29. W pierwszej kolejności sąd stwierdza, co wy-
daje się jednak dość zaskakujące, iż nie ma oczywiście formalnych przeszkód do stwierdzenia, że 
zasada swobody umów może być stosowana we współpracy kontraktowej między sprzedawcami 
a kupującymi, będącymi przedsiębiorcami prowadzącymi wielkopowierzchniowe obiekty handlowe. 
Jednakże ocena ustawowych przesłanek ograniczających swobodę kontraktową, a wymienionych 
w art. 3531 k.c., nie może nie uwzględniać ryzyka sprzeczności stosunku prawnego z ustawą, 
rozumianej zwłaszcza jako sprzeczność z celami i założeniami ustawy o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji. Komentując powyższą wypowiedź Sądu Najwyższego należy stwierdzić, iż zasada 
swobody umów, lub w szerszym ujęciu, autonomii woli stron, pozwala stronom podjąć decyzję co 
do zawarcia umowy oraz jej treści. Każde zatem odstępstwo od tej zasady, także dokonywane 
w oparciu o przepisy ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, należy traktować jako wyjątek 
od reguły, a nie odwrotnie. Nie sposób również uznać, skoro zasada ta wyrażona została expressis 
verbis w art. 3531 k.c., aby mogły zaistnieć jakiekolwiek formalne przeszkody do jej stosowania 
na tle stosunków zobowiązaniowych. Jeżeli można mówić o „przeszkodach formalnych”, choć 
użyte przez Sąd Najwyższy określenie jest nie do końca zrozumiałe, to jedynie w odniesieniu do 
możliwości ewentualnego ograniczenia tej zasady w konkretnym przypadku. Zawsze jednak po-
winna tutaj obowiązywać reguła – zasada (swoboda umów), wyjątek (jej ograniczenia). Dlatego też 
wskazana powyżej próba odwrócenia tej zależności jest nieco zaskakująca i wydaje się nietrafna.

W każdej sprawie dotyczącej pobierania opłat za przyjmowanie towaru do sprzedaży należy 
zbadać także kwestię działania stron w ramach swobody kontraktowej. W szczególności sąd po-
winien ustalić, czy strony zawierając określone porozumienie, nie zrobiły tego w ramach dozwo-
lonej przestrzeni wyznaczonej art. 3531 k.c. Jeżeli doszło do przekroczenia tych granic z uwagi 
na przepis art. 15 ust. 1 pkt 4 uznk, to w konsekwencji mogą zostać zastosowane przepisy art. 18 
uznk i przysługujące stronie uprawnienia30. Jeżeli jednak strony działały w granicach swobody 
kontraktowej, to oznacza to m.in., iż ani treść czynności prawnej, ani jej cel nie są sprzeczne 
z ustawą, także ustawą o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Na marginesie głównych rozważań można wskazać na ciekawe zagadnienie sprzeczności 
celu czynności prawnej z ustawą lub zasadami współżycia społecznego. Przyjmuje się bowiem, 
iż o wadliwości postanowienia umowy przesądzać powinna naganna motywacja występująca po 
wszystkich stronach stosunku zobowiązaniowego. Zatem obydwie strony umowy (w przypadku 
umów dwustronnych) muszą być świadome, że przez wykonanie zobowiązania osiągną cel ne-
gatywnie oceniany przez prawo31. W konsekwencji, aby uznać, iż czynności prawna dokonywa-
na przez przedsiębiorcę prowadzącego sieć handlową oraz dostarczającego do niej towary jest 
sprzeczna z celem ustawy, świadomość naruszenia przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji powinna wystąpić po obydwu stronach transakcji. Jednak czy konsekwencje tego 
faktu – negatywnie ocenianego przez prawo i równocześnie akceptowanego przez obydwie 
strony czynności prawnej – powinny obciążać tylko jedną ze stron? Skoro przedsiębiorca miał 
świadomość niezgodności z prawem, to czy taki stan powinien być nagradzany przez wydanie 
korzystnego dla niego orzeczenia?

29 Wyrok Sądu Najwyższego z 25.10.2012 r., I CSK 147/12, niepubl.
30 Zob. m.in. postanowienie Sądu Najwyższego z 2.12.2009 r. I CSK 120/2009, LEX nr 584183; wyrok Sądu Najwyższego z 19.08.2009, III CZP 
58/2009 (OSNC 2010/3, poz. 37).
31 P. Machnikowski [w:] E. Łętowska (red.), System Prawa Prywatnego, Prawo zobowiązań…, s. 472.
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Niezależnie jednak od powyższej dygresji, koniecznym wydaje się badanie przez sąd kwestii 
działania stron w ramach swobody kontraktowej. Trudno jest bowiem oceniając „legalność” zawartej 
umowy, abstrahować od podstawowej zasady prawa zobowiązań. Zasada ta jest ściśle związana 
z zasadą wolności działalności gospodarczej, wynikającą z art. 20 Konstytucji Rzeczypospolitej 
Polskiej32. Na tym tle podkreśla się, iż wolność tę może zapewnić tylko taki system prawa cywil-
nego, który pozwala stronom tworzyć stosunki zobowiązaniowe dostosowane do ich indywidu-
alnych i zmieniających się potrzeb33. W każdym przypadku sąd winien analizując okoliczności 
ad casum ocenić, czy strony działały w taki sposób, iż ich działanie wykracza poza wymienione 
wyżej ramy. Można jednak odnieść wrażenie, że sądy stosują szereg uproszczeń i nawet tam 
gdzie pojawia się zasada z art. 3531 k.c., sądy dość łatwo uznają, iż zawarte porozumienie nie 
mieści się w wyznaczonych nią granicach.

iii. Utrudnianie dostępu do rynku – przesłanka czy domniemanie?
Postanowienia art. 15 ust. 1 pkt 1 – 5 uznk stanowią egzemplifikację czynów nieuczciwej 

konkurencji polegających na utrudnianiu innym przedsiębiorcom dostępu do rynku34. Utrudnianie 
dostępu do rynku jest istotne także w przypadku pobierania innych niż marża handlowa opłat za 
przyjęcie towaru do sprzedaży. Czy jednak w istocie tak jest? Na tym tle pojawił się fundamen-
talny, jak się wydaje, spór w doktrynie, jak również liczne rozbieżności w orzecznictwie. Część 
autorów wskazuje, iż utrudnianie dostępu do rynku wymienione w art. 15 ust. 1 pkt 4 uznk nie 
stanowi przesłanki uznania, iż doszło do popełnienia jednego z czynów nieuczciwej konkurencji. 
Przeciwnie, twierdzą oni, iż wystąpienie jednego ze stanów wymienionych w art. 15 ust. 1 pkt 1 
– 5 uznk (np. pobieranie opłat za przyjęcie towaru do sprzedaży) powoduje, iż należy przyjąć, że 
doszło do popełnienia deliktu bez potrzeby odnoszenia się do kwestii ograniczenia dostępu do 
rynku. Innymi słowy, wystąpienie tego stanu przesądza o domniemaniu, iż do czynu nieuczciwej 
konkurencji doszło. Wskazuje się, iż katalog zachowań ujęty w art. 15 uznk pozwala na uznanie 
ich wprost za czyny nieuczciwej konkurencji. Czynem nieuczciwej konkurencji z zakresu utrud-
niania dostępu do rynku jest pobieranie innych niż marża handlowa opłat za przyjęcie towaru 
do sprzedaży (ust. 1 pkt 4art. 15)35. Podobnie inny autor stwierdza, iż przepis ten [art. 15 ust. 1 
pkt 4 uznk – przyp. aut.] uznaje ex lege za utrudnianie dostępu do rynku innym przedsiębiorcom 
pobieranie innych opłat za przyjęcie towaru do sprzedaży niż marża handlowa36. W tym kierunku 
podążyła także część orzeczeń sądów. Tak przyjął również Sąd Najwyższy w jednym z wcześ-
niejszych orzeczeń, jakie zapadły na tle znowelizowanej ustawy. W wyroku z dnia 26.01.2006 r. 
Sąd Najwyższy przyjął a priori, że pobieranie przez przedsiębiorcę opłat za przyjęcie towaru do 
sprzedaży utrudnia dostawcy dostęp do rynku. W konsekwencji pominął dowodzenie przesłanki 

32 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483 – dalej: Konstytucja RP). Zob. także T. Skoczny, M. Bernatt 
[w:] J. Szwaja (red.), Ustawa o zwalczaniu…, s. 572 w świetle art. 22 Konstytucji RP zgodnie z którym wolność działalności gospodarczej może być 
ograniczona tylko w drodze ustawy i tylko ze względu na ważny interes publiczny. 
33 P. Machnikowski [w:] E. Łętowska (red.), System Prawa Prywatnego, Prawo zobowiązań…, s. 426.
34 Ustawodawca wskazał w art. 15 uznk czyny nieuczciwej konkurencji w sposób przykładowy, co powoduje, że na podstawie tego przepisu można 
wskazać też inne niż opisane tam wprost czyny polegające na utrudnianiu dostępu do rynku. Tak E. Nowińska, M. du Vall, Ustawa o zwalczaniu nieuczci-
wej konkurencji…, s. 218. Na możliwość wyodrębnienia także innych czynów nieuczciwej konkurencji poza wskazanymi wprost w art. 15 uznk wskazuje 
także I. Nestoruk, Glosa do wyroku SN z dnia 26 stycznia 2006 r… 
35 K. Korus, Zwalczanie nieuczciwej konkurencji…
36 C. Banasiński, M. Bychowska, Ekonomiczne aspekty…, s. 4–5.
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utrudniania dostępu do rynku37. W ślad za tym przytoczyć można szereg innych orzeczeń sądów, 
które wskazują np., iż z treści art. 15 ustawy wynika domniemanie, że pobieranie innych niż mar-
ża handlowa opłat za przyjęcie towarów do sprzedaży, utrudnia innym przedsiębiorcom dostęp 
do rynku38. W innym orzeczeniu sąd stwierdził, iż Powodowie natomiast nie muszą dowodzić, 
że w tym przypadku doszło do utrudniania dostępu do rynku. Ze sformułowania art. 15 u.z.n.k. 
wynika w sposób niewątpliwy, że pobieranie innych niż marża handlowa opłat za przyjęcie to-
waru do sprzedaży, określone w pkt 4, jest formą utrudniania dostępu do rynku, stanowiącego 
czyn nieuczciwej konkurencji39. Takie stanowisko sądów jest oczywiście ściśle związane z regułą 
ciężaru dowodowego. Opierając się na założeniu, zgodnie z którym pobieranie dodatkowych na-
leżności przez sieć handlową jest dowodem prima facie40, należałoby przyjąć, iż ciężar udowod-
nienia braku wystąpienia ograniczenia dostępu do rynku spoczywa na przedsiębiorcy, któremu 
zarzuca się popełnienie czynu nieuczciwej konkurencji z art. 15 ust. 1 pkt 4 uznk. Nie jest zatem 
konieczne udowadnianie, iż nastąpiło utrudnienie dostępu do rynku, a ustawodawca typizując czyn 
nieuczciwej konkurencji w art. 15 ust. 1 pkt 4 uznk przesądził, iż z zasady utrudnia on dostęp do 
rynku41. Można wysnuć tezę, iż przyjęcie takiego stanowiska w znaczący sposób „ułatwia” pracę 
sądu, który nie bada czy w istocie pojawianie się określonych świadczeń dodatkowych pomiędzy 
dostawcą a siecią handlową prowadziło do utrudniania dostępu do rynku czy też nie. Taką tezę 
znajdujemy w uzasadnieniu orzeczenia sądu, w którym sąd stwierdził, iż zbędne jest w takim 
przypadku analizowanie, czy ciężary finansowe w rzeczywistości utrudniły powodowi dostęp do 
rynku42. Sądy opierają się w takim przypadku na domniemaniu, iż skoro świadczenia dodatkowe 
wystąpiły, to przyjąć należy, iż wymienione ograniczenie nastąpiło, bez względu na zasadność, 
przedmiot i istotę pobieranych przez sieć handlową opłat. Także w jednym z ostatnich orzeczeń 
Sąd Najwyższy przyjął, iż każde z zachowań wymienionych w art. 15 ust. 1 pkt 1-5 uznk, zawsze 
utrudnia innym przedsiębiorcom dostęp do rynku. W konsekwencji dowodzenie, iż w wyniku za-
istnienia jednego ze stypizowanych w art. 15 ust. 1 uznk zachowań nastąpiło utrudnienie dostępu 
do rynku, nie jest wymagane43. 

Występuje jednak także pogląd przeciwny w stosunku do zaprezentowanego powyżej. 
Zgodnie z nim uznanie, iż doszło do popełnienia czynu nieuczciwej konkurencji objętego art. 15 
ust. 1 pkt 4 uznk w każdym przypadku wymaga wykazania, że doszło do ograniczenia dostępu do 
rynku44. O czynie nieuczciwej konkurencji można mówić dopiero wtedy, gdy na skutek zachowań 
opisanych w art. 15 ust. 1 pkt 1-5 uznk dojdzie do utrudnienia dostępu do rynku. Okoliczność ta 

37 Zob. glosę krytyczną B. Leszczyńska, A. Piszcz, Glosa do wyroku…, w której autorki wskazując na ten mankament komentowanego wyroku pod-
kreślają równocześnie, iż w takim przypadku należy badać, czy pobieranie opłat w istocie utrudniało dostawcy dostęp do rynku np. w następstwie braku 
alternatywnych rynków zbytu. 
38 Postanowienie Sądu Najwyższego z 19.05.2011 r., I CSK 700/10, niepubl.
39 Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 5.11.2009 r., I ACa 56/09, niepubl. Podobna linia orzecznicza przyjmująca, iż czyn z art. 15 ust. 1 pkt 
4 uznk powoduje zawsze utrudnienie dostępu do rynku, bez potrzeby dowodzenia, iż utrudnienie to w konkretnym przypadku nastąpiło wynika także 
z szeregu inny orzeczeń. Zob. m.in.: postanowienie Sądu Najwyższego z 19.05.2011 r., I CSK 700/10, niepubl.; wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie 
z 25.11.2011 r., I ACa 465/11, niepubl.; wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z 13.11.2008 r., I ACa 718/08 (LEX nr 519305); wyrok Sądu Apelacyjnego 
w Poznaniu z 13.10.2010 r., I ACa 707/10 (LEX nr 756710); wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z 4.09.2008 r., I ACa 635/08 (LEX nr 516553); wyrok 
Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z 28.08.2008 r., I ACa 645/08 (LEX nr 519238). 
40 Tak wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z 13.10.2010 r., I ACa 707/10, LEX nr 756710. Zob. także Dustin du Cane, Obecny stan prawa…, s. 110.
41 Por. wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z 13.10.2010 r., I ACa 707/10 (LEX nr 756710).
42 Tak w wyroku Sądu Apelacyjnego w Krakowie z 27.02.2009 r., I ACa 94/2009 (LEX nr 516523).
43 Wyrok Sądu Najwyższego z 25.10.2012 r., I CSK 147/12, niepubl.
44 Utrudnianie dostępu do rynku stanowi istotę czynu nieuczciwej konkurencji z art. 15 uznk. Tak J. Sroczyński, M. Mioduszewski [w:] Ustawa o zwal-
czaniu nieuczciwej konkurencji…, s. 485. 
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musi być badana w postępowaniu sądowym45. Podobnie inni autorzy wskazują, iż jeżeli pomimo 
pobierania opłat nie dojdzie do utrudnienia przedsiębiorcy dostępu do rynku, to przepis art. 15 
ust. 1 pkt 4 uznk nie znajdzie zastosowania46. Także Sąd Najwyższy w wyroku z 12.06.2008 r. 
uznał, że przy konstruowaniu deliktu z art. 15 ust. 1 pkt 4 uznk zasadnicze znaczenie mają dwa 
elementy: utrudnianie dostępu do rynku i nieuczciwy charakter takiego utrudnienia47. W tym kie-
runku podążyła również część orzeczeń sądów, które niekiedy wymieniają wprost ograniczenie 
dostępu do rynku jako przesłankę zaistnienia czynu nieuczciwej konkurencji. Sądy analizują 
więc, czy w konkretnej sprawie można uznać, iż na skutek pobierania określonej kategorii opłat 
(świadczeń) lub stosowania rabatów i premii pieniężnych, doszło do faktycznego utrudniania do-
stępu do rynku. W niektórych przypadkach sądy rozstrzygając sprawę, odnoszą się do przesłanki 
utrudniania dostępu do rynku w uzasadnieniu wyroku48.

Analizując treść orzeczeń, w których sądy przyjmowały, iż wystąpienie opłat (świadczeń) 
pomiędzy przedsiębiorcami przesądza o przyjęciu opisanego wcześniej domniemania zauwa-
żyć można brak wskazania, na jakich przesłankach sąd oparł przeświadczenie o jego istnieniu. 
Tymczasem w normie konstruującej domniemanie prawne wyróżnia się: 1) przesłankę domnie-
mania, 2) wniosek domniemania oraz 3) operator (funktor normotwórczy) – nakazujący sądowi 
uznać bez dowodu fakt domniemywany49. W omawianym przypadku wniosek domniemania, któ-
rym jest utrudnianie dostępu do rynku, oparty został wyłącznie na fakcie pobierania określonego 
rodzaju opłat. Pojawia się jednak pytanie, czy norma z art. 15 ust. 1 pkt 4 uznk zawiera operator 
normotwórczy? Czy zawiera ona nakaz skierowany do sądu, aby w każdym przypadku wystą-
pienia świadczeń ze strony dostawcy przyjmował, iż doszło do ograniczenia dostępu do rynku. 
Z pewnością taki operator nie został wyrażony w tym przepisie expressis verbis, tak jak to usta-
wodawca uczynił, np. w art. 85 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego50. Można zatem powziąć 
istotne wątpliwości czy z art. 15 ust. 1 pkt 4 uznk wynika omawiane domniemanie.

Powyższe zagadnienie powinno być rozpatrywane w kontekście celu ustawy o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji. Celem nowelizacji z 2002 r. było zapewnienie ochrony małym przedsię-
biorcom przed nadużywaniem siły rynkowej przez przedsiębiorców zajmujących znaczącą po-
zycję na rynku. Spośród tych ostatnich, w szczególności wymieniane były duże sieci handlowe 
(sklepy wielkopowierzchniowe). W żadnym miejscu nie pojawia się jednak wyeliminowanie opłat 
(świadczeń, rabatów, premii pieniężnych) jako cel sam w sobie. Wskazuje się bez wątpliwości, 
iż czynem nieuczciwej konkurencji z art. 15 uznk jest utrudnianie dostępu do rynku51. Co więcej, 
nie każde utrudnianie dostępu do rynku jest czynem nieuczciwej konkurencji, ale tylko takie, 

45 T. Skoczny, M. Bernatt [w:] J. Szwaja (red.), Ustawa o zwalczaniu…, s. 574. 
46 E. Nowińska, M. du Vall, Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji…, s. 236.
47 Wyrok Sądu Najwyższego z 12.06.2008 r., III CSK 23/2008 (LEX nr 449921). 
48 Zob. także wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 12.11.2009 r., VI ACa 432/2009, niepubl.; wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z 12.07.2012 r., 
I ACa 528/12, niepubl. Kwestia wystąpienia utrudniania dostępu do rynku w odniesieniu do konkretnych okoliczności analizowana była także w wyroku 
Sądu Apelacyjnego w Krakowie z 10.12.2008 r., I ACa 1024/2008 (LEX nr 516560), podobnie jak w wyroku Sądu Apelacyjnego w Krakowie z 4.09.2008 r., 
I ACa 635/2008 (LEX nr 516553). 
49 Tak Z. Radwański, M. Zieliński [w:] M. Safjan (red.), System Prawa Prywatnego, Prawo zobowiązań…, s. 370. 
50 Ustawa z 25.02.1964 r. kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. Nr 9, poz. 59 ze zm.). Zgodnie z wymienionym przepisem, domniemywa się, że ojcem 
dziecka jest ten, kto obcował z matką dziecka nie dawniej niż w trzechsetnym, a nie później niż w sto osiemdziesiątym pierwszym dniu przed urodze-
niem dziecka.
51 K. Korus, Zwalczanie nieuczciwej konkurencji… Zob. także T. Skoczny, M. Bernatt [w:] J. Szwaja (red.), Ustawa o zwalczaniu…, s. 572 i nast.; 
J. Sroczyński, M. Mioduszewski [w:] Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji…, s. 485.
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które może być uznane za sprzeczne z ustawą, czyli nieuczciwe52. W konsekwencji pomimo 
tego, iż ustawodawca uznał, iż jednym z przejawów utrudniania dostępu do rynku jest pobieranie 
niedozwolonych opłat, to jednak nie sposób przyjąć, iż czyn ten może wystąpić bez utrudniania 
dostępu do rynku. Wynikają z tego dwojakiego rodzaju konsekwencje. Pierwszą jest brak możli-
wości przyjmowania a priori, iż wystąpienie pomiędzy stronami innych świadczeń niż świadcze-
nia typowe dla umowy sprzedaży, przesądza niejako „automatycznie” o kwalifikowaniu ich jako 
czynu nieuczciwej konkurencji z art. 15 ust. 1 pkt 4 uznk. Drugi element, będący konsekwencją 
pierwszego, to konieczność ustalenia każdorazowo przez sąd, iż zawarte przez strony porozu-
mienia i wynikające z nich świadczenia prowadziły do faktycznego utrudniania dostępu do rynku 
przedsiębiorcy występującemu z roszczeniem.

Problematyka omówiona w niniejszej części zawiera w sobie jeszcze jeden, istotny element. 
Skoro przepis art. 15 ust. 1 pkt 4 uznk wskazuje wprost na utrudnianie dostępu do rynku to, aby 
ustalić czy w istocie utrudnianie następuje, należałoby odnieść się do definicji pojęcia rynku funk-
cjonującej na tle tego przepisu. W tym zakresie można zaobserwować również pewną rozbieżność 
poglądów. Po pierwsze wskazuje się, iż wyznaczenie rynku właściwego nie jest przesłanką do-
chodzenia roszczeń w oparciu o art. 15 ust. 1 pkt 4 uznk53. Równocześnie zakres przedmiotowy 
pojęcia dostępu do rynku utożsamiany jest z zakresem przedmiotowym wolności gospodarczej 
w rozumieniu art. 22 Konstytucji RP, a zatem obejmuje wolność podejmowania i prowadzenia 
działalności gospodarczej w rozumieniu art. 6 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej54. 
Z drugiej jednak strony także na tle ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji zwraca się 
uwagę na definicję rynku z art. 4 pkt 11 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów55, odwołu-
jącego się w swej treści do pojęcia rynku właściwego z art. 4 pkt 9 uokik, z uwagi na tożsamość 
przedmiotową regulacji56. Zasadniczo można wymienić dwa rodzaje argumentów, które mogłyby 
przemawiać za drugim z wymienionych poglądów, który nie tyle przeczy pierwszemu, co zawęża 
rozumienie pojęcia rynku na tle ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Po pierwsze, za-
chowując spójny ciąg argumentacji, trudno jest wykazać utrudnianie dostępu do czegoś, co nie 
zostanie najpierw zdefiniowane w odniesieniu do konkretnego przypadku. Utrudnianie dostępu 
do rynku oraz sposób w jaki to nastąpiło, powinno odnosić się do konkretnej przestrzeni. Śledząc 
treść orzeczeń sądów można w tym obszarze odczuć znaczny niedosyt. W szczególności nawet 
tam, gdzie sądy zdecydowały się na badanie przesłanki utrudniania dostępu do rynku, zmargi-
nalizowały lub pominęły całkiem kwestię pojęcia rynku. Niekiedy sądy, błędnie zdaniem autora 
wskazywały, iż na skutek utrudniania dostępu do rynku przedsiębiorca (dostawca) nie mógł do-
trzeć ze swoimi towarami do finalnego odbiorcy57. Takie bardzo szerokie rozumienie rynku może 
spotkać się z zarzutem, iż rynek finalnego odbiorcy (konsumenta) nie jest rynkiem producenta lub 
dostawcy. Podmioty te dostarczają swoje produkty przedsiębiorcom prowadzącym sieci handlo-
52 Tak Interpretacja przepisów nowelizacji ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Dz. Urz. UOKiK, Nr 1/2003, poz. 241, 
s. 46–47. Podobnie P. Podrecki, Z. Okoń, Dziesięć lat ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, IV. Utrudnianie dostępu do rynku, „Monitor Prawniczy” 
2003, nr 21. 
53 T. Skoczny [w:] J. Szwaja (red.), Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Komentarz, Warszawa 2006, s. 560.
54 Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tj. Dz. U. z 2010 r., Nr 220, poz. 1447 ze zm.). Zob. T. Skoczny, M. Bernatt [w:] 
J. Szwaja (red.), Ustawa o zwalczaniu …, s. 572.
55 Ustawa z 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 ze zm. – dalej: uokik).
56 Wskazuje się, iż hipotezą normy art. 15 uznk objęte są w znacznym zakresie takie same sytuacje, jak wchodzące w zakres ustawy o ochronie kon-
kurencji i konsumentów. Tak E. Nowińska, M. du Vall, Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji…, s. 219. Zob. także J. Sroczyński, M. Mioduszewski 
[w:] Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji…, s. 484.
57 Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 25.11.2011 r., I ACa 465/11, niepubl.
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we, a te dopiero dokonują dalszej odsprzedaży. W tym zakresie można zresztą dostrzec pewną 
niekonsekwencję, gdyż w wielu orzeczeniach, w szczególności dotyczących rabatów lub premii 
pieniężnych sądy wskazywały na brak zależności pomiędzy poziomem sprzedaży realizowanej 
przez dostawcę do sieci handlowej, a dalszą odsprzedażą na rzecz klienta końcowego. Drugi 
argument przemawiający za koniecznością definiowania pojęcia rynku na tle art. 15 ust. 1 pkt 4 
uznk odwołuje się bezpośrednio do treści orzeczeń sądów. Sądy niejednokrotnie wykazując, 
iż działania przedsiębiorcy prowadzą do utrudniania dostępu do rynku odwołują się do takich 
pojęć, jak „przejawy zachowań monopolistycznych”58, „pozycja uprzywilejowana”59, „znaczący 
udział w rynku sprzedaży” i „potencjał ekonomiczny”60 lub „wykorzystywanie pozycji dominującej 
na rynku”61. Wszystkie wymienione pojęcia odwołują się do pozycji danego podmiotu na rynku. 
Pomijając kwestię czy w tym właśnie kierunku winna iść argumentacja sądów zauważyć trzeba, że 
aby określić siłę rynkową danego przedsiębiorcy, trzeba najpierw zdefiniować rynek. W przeciw-
nym razie użyte przez sąd argumenty mogą być łatwo obalone, gdyż są w istocie niesprawdzalne. 
Może to budzić istotne zastrzeżenia w świetle art. 328 § 2 Kodeksu postępowania cywilnego62. 

Sądy niekiedy posługują się definicją rynku przywołaną w art. 4 pkt 11 uokik63. Trzeba jednak 
zauważyć, że rynek właściwy (relewantny), wyznaczany w sposób zobiektywizowany w stosunku 
do strony postępowania przez pryzmat substytucyjności produktów i kryterium geograficzne, jest 
czymś w znacznym stopniu odmiennym od pojęcia rynku z art. 15 ust. 1 pkt 4 uznk. W szcze-
gólności w przypadku tego ostatniego trudno jest znaleźć wymienione wcześniej ograniczenia 
(np. substytucyjność produktów), co powoduje, iż w tym wymiarze jest to pojęcie znacznie szersze. 
Zatem zasadne wydaje się określanie rynku przez pryzmat relacji pomiędzy stronami transakcji. 
Chodzi tutaj o rynek ujmowany subiektywnie, wykreowany pomiędzy stronami transakcji64. Takie 
rozumienie prowadzi jednak do swoistego paradoksu widocznego w treści niektórych orzeczeń 
sądowych. Z jednej strony bowiem sądy stwierdzają, iż kwestia jaką pozycję pozwany zajmuje 
na rynku jest drugorzędna dla oceny czynu nieuczciwej konkurencji w postaci zastrzeżenia opłat 
za dopuszczenie towarów do obrotu65. Z drugiej jednak, sądy wielokrotnie oceniając czy doszło 
do czynu nieuczciwej konkurencji polegającego na utrudnianiu dostępu do rynku, czynią to przez 
pryzmat pozycji na rynku czy też siły rynkowej przedsiębiorcy pobierającego opłaty.

iV. Rozkład ciężaru dowodu
Z zagadnieniami omówionymi w poprzedniej części bardzo ściśle związany jest zasygnalizo-

wany już wcześniej problem rozkładu ciężaru dowodu (łac. onus probandi). Sprowadza się on do 
odpowiedzi na pytanie czy to dochodzący roszczeń przedsiębiorca powinien dostarczyć dowody 
potwierdzające okoliczności przesądzające o zasadności swego roszczenia, czy też przedsiębior-
ca, przeciwko któremu dochodzone jest roszczenie (sieć handlowa), winien za pomocą dowodów 

58 Wyrok Sądu Najwyższego z 25.10.2012 r., I CSK 147/12, niepubl.
59 Wyrok Sądu Najwyższego z 26.01.2006 r., II CK 378/2005 (LEX nr 172222).
60 Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 12.11.2009 r., VI ACa 432/2009, niepubl.
61 Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z 20.02.2009 r., I ACa 65/2009 (LEX nr 516544). 
62 Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz. U. Nr 43, poz. 296 ze zm. – dalej: k.p.c.).
63 Zob. treść uzasadnienia wyroku Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z 12.07.2012 r., I ACa 528/12, niepubl. w odniesieniu do ustaleń poczynionych 
przez sąd I instancji. 
64 Zob. postanowienie Sądu Najwyższego z 19.05.2011 r., I CSK 700/10, niepubl. oraz wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z 20.02.2009 r., I ACa 
65/2009 (LEX nr 516544).
65 Postanowienie Sądu Najwyższego z 19.05.2011 r., I CSK 700/10, niepubl.
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starać się obalić twierdzenia drugiej strony. Oczywiście zgodnie z generalną regułą rozkładu cię-
żaru dowodu zawartą w art. 6 k.c. ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która z tego 
faktu wywodzi skutki prawne. Podobnie w aspekcie procesowym, zgodnie z art. 232 k.p.c. strona 
powinna dostarczać dowody konieczne dla stwierdzenia faktów, z których wywodzi skutki prawne. 
Reguła ta wyznacza kierunek postępowania dowodowego w procesie cywilnym66.

Stosując generalną regułę rozkładu ciężaru dowodu na gruncie ustawy o zwalczaniu nie-
uczciwej konkurencji, strona dochodząca roszczenia winna dostarczyć dowodów na okoliczności 
przesądzające o zasadności tego roszczenia. Znamienne jest, iż reguła ta doznaje na gruncie 
wymienionej ustawy wyłomu tylko w jednym miejscu. Jest nim art. 18a uznk dotyczący prawdzi-
wości oznaczeń lub informacji umieszczanych na towarach albo ich opakowaniach lub wypowiedzi 
zawartych w reklamie. Szczególny charakter tego przepisu wymaga, aby wyjątek ten interpre-
towany był ściśle. W pozostałych przypadkach dowód przeprowadzany jest w oparciu o ogólne 
reguły przywołane powyżej67. Zagadnienie to jest jednak na tle dotychczasowego orzecznictwa 
w sprawach z art. 15 ust. 1 pkt 4 uznk bardziej skomplikowane i wiąże się ściśle z kwestią domnie-
mania prawnego omówionego w poprzedniej części. Sądy przyjmują bowiem – tam gdzie uznają, 
że czyny wymienione w art. 15 ust. 1 pkt 4 uznk stanowią ze swej istoty utrudnianie dostępu do 
rynku – że na powodzie ciąży obowiązek wykazania, że określone świadczenia, opłaty, rabaty czy 
premie miały miejsce w relacjach między stronami. Ogólną regułą ciężaru dowodowego nie jest 
natomiast objęta konieczność wykazania okoliczności dowodzących, iż wymienione świadcze-
nia prowadziły do faktycznego utrudniania dostępu do rynku. Obowiązek dostarczenia dowodów 
obalających to przyjmowane przez niektóre sądy domniemanie wzruszalne (łac. praesumptiones 
iuris tantum), obciąża przedsiębiorcę zaprzeczającego zasadności podnoszonych roszczeń. To 
ten ostatni podmiot ma wykazać, iż pomimo funkcjonowania między przedsiębiorcami różnego 
rodzaju świadczeń, nie nastąpiło faktyczne utrudnianie dostępu do rynku przedsiębiorcy docho-
dzącemu roszczeń68. 

Taka praktyka sądów stanowi pewnego rodzaju uproszczenie i stawia przedsiębiorców do-
chodzących roszczeń w zdecydowanie uprzywilejowanej pozycji. O wiele łatwiej jest bowiem 
udowodnić fakt stosowania różnego rodzaju świadczeń – jest to zresztą fakt z reguły niekwestio-
nowany przez drugą stronę – niż przeprowadzić dowód wymagający nie tylko analizy prawej, lecz 
przede wszystkim ekonomicznej, wykazujący, iż pomimo istnienia tych świadczeń nie nastąpiło 
utrudnianie dostępu do rynku. Zatem dla rozstrzygnięcia zagadnienia rozkładu ciężaru dowodu na 
gruncie analizowanego przepisu kluczowa jest kwestia domniemania omówionego szczegółowo 
w poprzedniej części. Przyjęcie tego rodzaju domniemania prowadzi do całkowitego odwrócenia 
reguły rozkładu ciężaru dowodowego na tle art. 15 ust. 1 pkt 4 uznk. Nie taka jednak, jak wynika 
m.in. z treści art. 18a uznk, była intencja ustawodawcy. W pełni należy podzielić pogląd zgodnie 
z którym Za całkowicie niewystarczające i błędne należy uznać stwierdzenia zawarte w niektórych 
orzeczeniach sądów, że pobieranie należności z tytułu, czy to reklamy czy marketingu, stanowią 
zawsze inne niż marża handlowa opłaty za przyjęcie towaru do sprzedaży, a tym samym stanowią 

66 H. Dolecki, Postępowanie cywilne, Zarys wykładu, Warszawa 2011, s. 201–203.
67 Zob. E. Nowińska, M. du Vall, Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji…, s. 385 oraz J. Sroczyński, M. Mioduszewski [w:] Ustawa o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji…, s. 796.
68 Zob. m.in. wyrok Sądu Najwyższego z 25.10.2012 r., I CSK 147/12, niepubl.; wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 5.11.2009 r., I ACa 56/09, 
niepubl.; wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 25.11.2011 r., I ACa 465/11, niepubl.; wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z 13.10.2010 r., I ACa 
707/2010 (LEX nr 756710). 
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czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu art. 15 ust. 1 pkt 4 uznk. W naszej opinii, tego rodzaju 
stwierdzenia prowadzą do prostego, aczkolwiek ze wszechmiar nieprawdziwego stwierdzenia, 
że strony kontraktu nie mogą łączyć żadne inne umowy, niż tylko umowa o przyjęcie towarów do 
sprzedaży69. Podobnie Sąd Najwyższy na tle zasady swobody umów i reguły rozkładu ciężaru 
dowodu z art. 6 k.c. stwierdził, iż ciężar dowodu, że zawarta przez strony umowa nie odpowiada 
jednemu z kryteriów określonych w art. 3531 k.c., obciąża stronę kwestionującą treść umowy70. 
W konsekwencji zdaniem autora wynikająca z art. 6 k.c. reguła rozkładu ciężaru dowodu pro-
wadzi do wniosku, iż to przedsiębiorca dochodzący roszczeń z art. 15 ust. 1 pkt 4 uznk winien 
dostarczyć dowodów na okoliczność zarówno stosowania pomiędzy przedsiębiorcami określo-
nego rodzaju świadczeń, opłat, form rozliczeń, itp., jak i utrudniania dostępu do rynku. Przeciwna 
interpretacja stanowi daleko idące uproszczenie i prowadzi w istocie do wypaczenia celu normy 
z art. 15 ust. 1 pkt 4 uznk. Jak zostało bowiem wielokrotnie przywołane w niniejszym artykule, 
celem tej regulacji nie jest wyeliminowanie jakichkolwiek świadczeń pomiędzy przedsiębiorcami, 
poza ceną sprzedaży i dostarczeniem towarów, ale wyeliminowanie takich praktyk, które skutkują 
faktycznym utrudnianiem dostępu do rynku. 

V. ekwiwalentność świadczenia na tle art. 15 ust. 1 pkt 4 uznk
Niezależnie od powyższych, niekiedy krytycznych uwag, przyznać należy, iż sądy w wielu 

przypadkach decydują się na wnikliwe zbadanie okoliczności współpracy pomiędzy dochodzącym 
roszczeń przedsiębiorcą a siecią handlową. W szczególności tam, gdzie przedmiotem świadczenia 
ze strony sieci handlowej są różnego rodzaju usługi (m.in. marketingowe, promocyjne, logistyczne 
itp.), badana jest wysokość opłat ponoszonych przez dostawców. Przyjmuje się równocześnie, 
iż tylko opłaty mające wartość ekwiwalentną (będące ekwiwalentem świadczenia ze strony sieci 
handlowej), mogą zostać uznane za dozwolone w świetle postanowień omawianego przepisu. 
Sądy wskazują m.in. na niewspółmierność obciążeń finansowych ponoszonych przez dostaw-
ców71, oderwanie opłat od zakresu czy kosztów wykonania usług72, wynagrodzenie w wysokości 
ekwiwalentnej73, ekwiwalentność opłat do kosztów podejmowanych działań74 czy też rzeczywisty 
charakter świadczeń wzajemnych (ekwiwalentnych)75. Biorąc pod uwagę te wypowiedzi wysnuć 
można konkluzję, iż sądy co do zasady byłyby skłonne zaakceptować (lub nawet akceptują) 
określone świadczenia ze strony dostawców na rzecz sieci handlowych, jednak pod dwoma wa-
runkami. W pierwszej kolejności, co nie wydaje się zagadnieniem dyskusyjnym, określone przez 
strony w porozumieniu usługi winny być w rzeczywistości na rzecz dostawców świadczone76. Po 
drugie opłaty ponoszone przez dostawców muszą być ekwiwalentem świadczonych przez sieć 
handlową usług.

69 C. Banasiński, M. Bychowska, Ekonomiczne aspekty…, s. 10. Zob. także Interpretacja przepisów nowelizacji ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji…, s. 47. 
70 Zob. K. Pietrzykowski [w:] K. Pietrzykowski (red.), Kodeks cywilny, Komentarz, Tom I, Warszawa 2005, s. 69 oraz orzeczenie Sądu Najwyższego 
z dnia 8.06.1998 r., I CKN 716/97, niepubl.
71 Wyrok Sądu Najwyższego z 12.06.2008 r., III CSK 23/2008 (Biuletyn Sądu Najwyższego nr 8/2008); wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie 
z 12.11.2009 r., VI ACa 432/2009, niepubl.
72 Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z 20.02.2009 r., I ACa 65/2009 (LEX nr 516544).
73 Wyrok Sądu Najwyższego z 25.10.2012 r., I CSK 147/12, niepubl.
74 Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z 4.07.2012 r., I ACa 476/12, niepubl.
75 Wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu z 28.02.2012 r., IX GC 328/11, niepubl. 
76 Zob. m.in. wyrok Sądu Najwyższego z 25.10.2012 r., I CSK 147/12, niepubl.
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Nie wydaje się zasadna próba dyskutowania z treścią orzeczeń sądów w odniesieniu do 
kwestii ekwiwalentności wynagrodzenia uiszczanego przez dostawcę. Kluczowe natomiast na 
gruncie omawianych zagadnień jest rozumienie pojęcia ekwiwalentności i wynikające z tego kon-
sekwencje. Sądy w orzeczeniach zapadłych na tle art. 15 ust. 1 pkt 4 uznk odwołują się do pewnej 
równowagi świadczeń występujących pomiędzy stronami stwierdzając, iż świadczenia ze strony 
dostawcy nie powinny być nadmierne. Sąd Najwyższy stwierdził z kolei, iż opłaty marketingowe 
były dla dostawcy niewspółmiernie większym obciążeniem finansowym niż koszty stworzenia 
samodzielnej akcji marketingowej (zjawisko tzw. nadmarketingu)77. Zatem koszty te nie powinny 
być – zdaniem sądu – większe niż koszty tego rodzaju działań podejmowanych przez samego 
dostawcę78. W innym orzeczeniu sąd wskazuje, iż wysokość pobieranych opłat musi pozostawać 
w związku z kosztami działań promocyjnych (ich wartość musi być ekwiwalentna do kosztów po-
dejmowanych działań)79. W kolejnym sąd odnosząc się do kosztów usług reklamowych (gazetki 
reklamowe), konstatuje, iż niedopuszczalne byłoby, gdyby suma pobrana od dostawców prze-
kraczała koszt wydawania gazetki i była oderwana w ten sposób od rodzaju i kosztów konkretnej 
usługi (np. ustalana jako określony procent od obrotu)80. Sąd argumentuje także, iż pozwany nie 
wykazał, że jego działania były ekwiwalentem wynagrodzenia, które za te usługi sobie zażyczył81. 
W odniesieniu do opłat z tytułu usług logistycznych sąd uznaje, iż ustalane były w oderwaniu od 
zakresu czy kosztów wykonania tych usług82. W opozycji do poprzednio przytoczonych orzeczeń, 
w odniesieniu do tej samej kategorii usług inny sąd stwierdza, iż powód odniósł korzyść z faktu, 
że miał możliwość dostarczenia towarów w jedno miejsce, co przesądzało o ekwiwalentności 
pobieranej przez sieć handlową opłaty83. Takie ujmowanie pojęcia ekwiwalentności przez sądy 
wskazuje, iż jest ono odnoszone do pewnej obiektywnej wartości. Opłata ponoszona przez do-
stawcę jest ekwiwalentna, gdy odpowiada obiektywnej wartości świadczonych usług marketingo-
wych (np. wydawania gazetek) czy usług logistycznych. Jest to wartość oderwana od wartości, 
jaką świadczenia te mogą stanowić w konkretnym przypadku dla stron. Zatem ekwiwalentność 
na gruncie art. 15 ust. 1 pkt 4 uznk ustalana jest w oparciu o kryterium obiektywne.

Tymczasem na tle przepisów kodeksu cywilnego ekwiwalentność ujmowana jest subiektyw-
nie. O ekwiwalentności rozstrzyga zatem subiektywna ocena stron, a nie rzeczywista, obiektywna 
wartość świadczeń. Za decydującą uznaje się ustanowioną przez strony więź polegająca na za-
leżności świadczeń jednej strony od świadczeń drugiej84. Czynnikiem decydującym jest miernik 
subiektywny (ocena partnerów), a nie rzeczywista wartość świadczeń w obrocie. Jest to zatem 
równowaga lub ekwiwalentność w znaczeniu subiektywnym85. W konsekwencji w odniesieniu do 

77 Wyrok Sądu Najwyższego z 12.06.2008 r., III CSK 23/2008 (Biuletyn Sądu Najwyższego nr 8/2008).
78 Jak stwierdził sąd element nieuczciwości w działaniu kupującego (dużej sieci handlowej) pojawia się, gdy opłaty ponoszone przez dostawcę do takiej 
sieci byłyby jednak niewspółmiernie większym obciążeniem finansowym dla dostawy niż koszty stworzenia przez niego samodzielnej akcji marketingowej. 
Tak w wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 12.11.2009 r., VI ACa 432/2009, niepubl. 
79 Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z 4.07.2012 r., I ACa 476/12, niepubl.
80 Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 20.l2.2011 r., I ACa 601/11, niepubl.
81 Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z 13.10.2010 r., I ACa 707/2010 (LEX nr 756710).
82 Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z 20.02.2009 r., I ACa 65/2009 (LEX nr 516544).
83 Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie I ACa 174/2008, niepubl.
84 Zob. W. Popiołek [w:] K. Pietrzykowski (red.), Kodeks cywilny, Komentarz, Tom I, Warszawa 2005, s. 74 oraz uchwała Sądu Najwyższego z dnia 
22.10.1987 r., III CZP 55/87, OSN 1989, Nr 6, poz. 90
85 A. Brzozowski [w:] System Prawa Prywatnego, Prawo zobowiązań…, s. 409.
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umów wzajemnych uznaje się, iż naruszenie obiektywnej ekwiwalentności nie uzasadnia uznania 
umowy za niewzajemną86.

Powyższe uwagi wskazują, iż w sprawach sporów dotyczących opłat za przyjmowanie towarów 
do sprzedaży sądy ujmują pojęcie ekwiwalentności w sposób odmienny niż jest ono rozumiane 
na tle przepisów kodeksu cywilnego. Trudno jest znaleźć uzasadnienie dla takiego stanowiska, 
gdyż na tle regulacji służącej zwalczaniu nieuczciwej konkurencji miernik obiektywny nie jest 
miarodajny dla rzeczywistej wartości świadczonych usług w konkretnym przypadku. Przywołując 
ponownie przykład akcji marketingowej wskazać należy, iż jej wartość nie powinna być odnoszona 
do kosztów takiej samej akcji, jaką przeprowadzałby dostawca w ramach własnej działalności, 
jak uczynił to Sąd Najwyższy87. Nie ma bowiem „takiej samej akcji marketingowej”, którą mógłby 
przeprowadzić dostawca. Sieć handlowa nie działa jak agencja marketingowa, która reklamuje 
produkt lub usługę w oparciu o powszechnie dostępne instrumenty reklamy (np. billboardy, re-
klamy telewizyjne itp.), z których mogą korzystać także inne podmioty działające na rynku usług 
reklamowych. Sieć handlowa podejmując takie działania, wykorzystuje unikalną wartość, jaką 
stworzyła prowadząc działalność handlową. Wartość tę tworzą: grupa klientów (w szczególności 
lojalnych) robiących zakupy w danej sieci i mających zaufanie do oferowanych tam produktów, 
efekt skali prowadzonej działalności w segmencie atrakcyjnym dla dostawcy, a także możliwość 
bezpośredniego dotarcia do określonej grupy klientów docelowych (tzw. target). Wszystko to spra-
wia, że akcja marketingowa prowadzona przez sieć handlową w żadnym razie, zwłaszcza co do 
swej skuteczności, nie może być porównywana do akcji prowadzonej przez agencję marketingową. 
Ta ostatnia nie dysponuje bowiem instrumentami i możliwościami, które posiada sieć handlowa. 
W konsekwencji także wartość tych akcji winna być oceniana subiektywnie, w odniesieniu do 
konkretnego przypadku i wartości świadczenia, jakie w zamian za ponoszoną opłatę otrzymuje 
dostawca. W jednym z orzeczeń brak szczególnego podkreślania nazwy dostawcy spotkał się 
z krytyczną oceną sądu88. Jednak we współczesnych czasach ogromnej nadpodaży produktów, 
już samo dotarcie do klienta z określonym produktem i możliwość jego zaprezentowania stanowi 
ogromną wartość marketingową. Dlatego nawet jeżeli klient dostrzega sam produkt w gazetce czy 
nawet na półce w sklepie bez szczególnego wyeksponowania jego producenta, już sam ten fakt 
skutkuje określonym efektem marketingowym. Klient zapamiętując ten produkt, może nabyć go 
nie tylko w sklepie reklamującym produkt w gazetce, lecz także w każdym innym miejscu. Zatem 
umieszczenie produktu w gazetce, a nawet jedynie na półce sklepowej prezentuje określoną, wy-
mierną wartość dla dostawcy czy producenta. Nie można bowiem pomijać efektu skali i ogromnej 
liczby klientów odwiedzających każdego dnia sieci handlowe. Także w literaturze spotkać można 
wypowiedzi wskazujące na konieczność indywidualnego ujmowania ekwiwalentność. Ujęcie to 
powinno brać pod uwagę korzyści (lub ich brak), jakie otrzymuje dostawca wskutek promowania 
jego towarów, przy uwzględnieniu faktu, iż gazetki reklamowe dużych sieci handlowych przycią-
gają uwagę konsumenta m.in. z uwagi na kompleksowość ich oferty89. Trzeba również przyznać, 
iż także sądy niekiedy kierują swoją uwagę właśnie na takie rozumienie ekwiwalentności, które 

86 W. Popiołek [w:] K. Pietrzykowski (red.), Kodeks cywilny, Komentarz…, s. 74.
87 Zob. Sąd Najwyższy w wyroku z 12.06.2008 r., III CSK 23/2008 (Biuletyn Sądu Najwyższego nr 8/2008) wskazując na niewspółmierność świadczeń 
z tytułu kosztów akcji marketingowej.
88 Zob. m.in. uzasadnienie wyroku Sądu Najwyższego z 9.01.2008 r., II CK 4/2007 (LEX nr 371787).
89 Zob. C. Banasiński, M. Bychowska, Ekonomiczne aspekty…, s. 8.
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bierze pod uwagę wartości indywidualnie przyjmowane przez strony. Jak stwierdził sąd w jednym 
z orzeczeń, ekwiwalentność winna być rozumiana w zasadzie subiektywnie, czyli uwzględniać 
uzgodnienia dokonane w tej mierze przez strony, choćby nawet odbiegały od wartości zobiekty-
wizowanej90. Ekwiwalentność świadczeń w omawianej kategorii spraw z pewnością nie powinna 
być przyjmowana przez sądy bezkrytycznie na dowolnym poziomie. Trzeba bowiem wyraźnie 
stwierdzić, iż nie każde świadczenie, także rozumiane subiektywnie, może być uznane za ekwi-
walent świadczenia drugiej strony. Chodzi raczej o to, aby sąd w każdej ze spraw zbadał, jaką 
wartość świadczenia te w rzeczywistości miały dla stron. To wymaga oczywiście analizy ekono-
micznej, ale biorąc pod uwagę jak ściśle ten obszar prawa związany jest z ekonomią, trudno jest 
wyobrazić sobie orzekanie w tej kategorii spraw bez znajomości zagadnień dotyczących rynku 
i działających na nim mechanizmów. Niestety treść orzeczeń wskazuje, iż sądy takiej analizy nie 
prowadzą, niejednokrotnie stosując szereg uproszczeń. Dlatego też jeszcze raz podkreślić na-
leży potrzebę prowadzenia analizy ekonomicznej ad casum przy rozpatrywaniu spraw z zakresu 
zwalczania nieuczciwej konkurencji i podawania w uzasadnieniu wyroków zgodnie z art. 328 § 2 
k.p.c. podstawy faktycznej rozstrzygnięcia. 

Na tle problemu ekwiwalentności świadczeń pojawia się również kilka kwestii szczegółowych. 
Jedną z nich jest piętnowany jako nieprawidłowy w niektórych orzeczeniach sposób ustalania 
wynagrodzenia z tytułu świadczonych usług w formie ustalonego procentu od obrotów. W kon-
sekwencji – zdaniem sądu – sposób ustalania „wynagrodzenia” (ryczałt od obrotów) pozostaje 
bez związku z ewentualnym nakładem pracy, kosztami czy efektami91. Podobnie wskazuje się 
na ustalanie wynagrodzenia w oparciu o całkowity obrót pomiędzy przedsiębiorcami, a nie obrót 
liczony od towarów objętych akcją marketingową92. Opierając się na takich lub podobnych stwier-
dzeniach, część sądów uznaje za nieprawidłowy taki sposób ustalania wynagrodzenia z tytułu 
świadczonych usług, co prowadzi z kolei do wniosku, iż stanowi to naruszenie postanowień art. 15 
ust. 1 pkt 4 uznk93. Nie odnosząc się do zasadności ostatecznych rozstrzygnięć opartych na 
przedstawionej argumentacji, może ona budzić pewne zastrzeżenia. Wydaje się bowiem, iż opie-
rając się na przepisach kodeksu cywilnego, w ramach swobody umów, strony mogą kształtować 
zasady ustalania wynagrodzenia według swego uznania. Co więcej, przepisy kodeksu cywilnego 
w kilku miejscach wyrażają wprost taką możliwość. Zgodnie z art. 536 § 1 k.c. cena sprzedaży 
może być określona przez wskazanie podstaw do jej ustalenia w przyszłości. Strony mogą więc 
ustalić cenę przez odwołanie do różnego rodzaju klauzul (np. walutowych, giełdowych) czy też 
powierzyć jej ustalenie osobie trzeciej (np. rzeczoznawcy)94. W wymienionych przypadkach spo-
sób ustalania wysokości świadczenia (ceny), pozostaje w oderwaniu od przedmiotu świadcze-
nia. Podobnie w myśl art. 3581 § 2 k.c. strony mogą określić w umowie wysokość świadczenia 
pieniężnego według innego niż pieniądz miernika wartości. Prowadzi to do wniosku, iż co do zasady 
nie ma przeszkód, aby strony określały wysokość świadczeń, w tym również wynagrodzenia za 
świadczone usługi przez odwoływanie się do innych czynników niż tylko bezpośrednia wartość 

90 Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z 12.07.2012 r., I ACa 528/12, niepubl.
91 Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z 13.10.2010 r., I ACa 707/2010 (LEX nr 756710).
92 Tak wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 10.12.2008 r., I ACa 1024/2008 (LEX nr 5165560). Podobnie wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu 
z 4.07.2012 r., I ACa 476/12, niepubl. oraz wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu z 28.02.2012 r., IX GC 328/11, niepubl.
93 Zob. wyroki Sądu Apelacyjnego w Krakowie z 27.02.2009 r., I ACa 94/2009 (LEX nr 516523) oraz z 20.02.2009 r., I ACa 65/2009 (LEX nr 516544).
94 Por. Z. Banaszczyk [w:] K. Pietrzykowski (red.), Kodeks cywilny…, s. 222.
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i przedmiot świadczonych usług. Nie wydaje się, aby takie określanie wysokości świadczenia było 
błędne i mogło stanowić argument przemawiający za tym, iż pobrana w ten sposób opłata stanowi 
nienależne świadczenie. Dozwolona przez prawo przestrzeń, w której strony mogą swobodnie 
kształtować poziom wynagrodzenia, odnosząc je także do mierników wartości niezwiązanych 
z konkretnym świadczeniem, nie powinna stanowić podstawy do uznania, iż doszło do naruszenia 
zasad uczciwej konkurencji. 

Kolejna kwestia, na jaką warto zwrócić uwagę na tle ekwiwalentności świadczeń, to problem 
premii pieniężnych i rabatów. W orzecznictwie sądów administracyjnych na gruncie przepisów 
prawa podatkowego utrwaliła się definicja rabatu, zgodnie z którą jest to określona kwotowo lub 
procentowo zniżka od ustalonej ceny określonego towaru, udzielana najczęściej nabywcom, pła-
cącym gotówką, kupującym duże ilości towaru jednorazowo lub w określonym czasie, a także 
udzielaną z powodu wad towaru95. Zauważyć przy tym należy, iż brak definicji legalnej rabatu 
w przepisach dotyczących zwalczania nieuczciwej konkurencji wydaje się pozwalać na sięganie 
do definicji powstałej na tle przepisów prawa podatkowego, tym bardziej, iż kwestia kwalifikacji 
rabatów na tle wymienionych przepisów jest bardzo istotna i stanowiła również zagadnienie spor-
ne96. W konsekwencji za główną prawidłowość, w oparciu o którą ustalane są rabaty i premie, 
uznać należy wysokość obrotu. Oznacza to, iż pod warunkiem osiągnięcia określonego poziomu 
obrotu świadczenia te stanowią swoistą „nagrodę” dla sprzedawcy (sieci handlowej). Z jednej 
strony zachęca ona do takiego prowadzenia działalności przez sprzedawcę, które zwiększa sprze-
daż, prowadząc do uzyskania prawa do rabatu. Z drugiej – zwiększenie sprzedaży przyczynia 
się także do zwiększenia zysku dostawcy z uwagi na wzrost wolumenu sprzedaży. Zatem można 
zgodzić się z tezą, iż z ekonomicznego punktu widzenia premia pieniężna (bonus), sytuowane 
również w pobliżu rabatu z uwagi na powiązanie z wysokością obrotu, jest korzystna dla obydwu 
stron transakcji97. Na tym tle dziwić może wskazywany niekiedy przez sądy brak ekwiwalentności 
pomiędzy rabatem czy premią pieniężną, a świadczonymi usługami (lub raczej ich brakiem). Sąd 
wskazuje m.in. w odniesieniu do premii pieniężnych z tytułu osiągnięcia określonego poziomu 
obrotów, iż świadczenie takie, nie mając związku z cenami konkretnych produktów, jest w istocie 
świadczeniem bez ekwiwalentu98. Podobnie sąd uznaje, iż pobieranie premii stanowiącej procent 
liczony od obrotu nie nawiązywało do konkretnego wykonania danej usługi99 lub rabat nie był 
powiązany z usługą100. Biorąc pod uwagę wskazaną powyżej definicję rabatu, a także praktykę 
obrotu gospodarczego, z przedstawionym stanowiskiem sądów trudno jest się zgodzić. Rabat 
nie stanowi bowiem wynagrodzenia za świadczenie jakichkolwiek usług, ale jest obniżką ceny 
z uwagi na osiągnięty przez strony poziom obrotu we współpracy handlowej. Jak stwierdził sąd 
w jednym z orzeczeń, rabat cenowy stanowi element ceny towarów, uzgodniony w warunkach 
swobody kontraktowania101. W podobny sposób wypowiedział się w odniesieniu do charakteru 

 95 Zobacz wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z 16.12.2010 r., I SA/Po 818/10, www.orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/2C9589F546 
oraz wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z 7.12.2009 r., I SA/WR 1561/09, www.orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/0F939D1FCD, jak 
również wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 24.03.2011 r., I FSK 432/10, www.orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/83B68BB4B5.
 96 Zob. m.in. J. Rusek, Rabat czynem nieuczciwej konkurencji: o premiach pieniężnych raz jeszcze (artykuł dyskusyjny), „Biuletyn Instytutu Studiów 
Podatkowych” 2010, Nr 2, s. 6 oraz J. Szajkowski, O premiach pieniężnych… do skutku polemika, tamże, s. 11. 
 97 J. Rusek, Rabat czynem nieuczciwej konkurencji…, s. 6.
 98 Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie, I ACa 174/2008, niepubl.
 99 Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z 27.02.2009 r., I ACa 94/09 (LEX nr 516523).
100 Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z 13.10.2010 r., I ACa 707/2010 (LEX nr 756710).
101 Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z 12.07.2012, I ACa 528/12, niepubl.
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premii pieniężnej Naczelny Sąd Administracyjny, przyjmując, iż są one otrzymywane za wynik 
sprzedaży i nie są zapłatą za usługi102. W konsekwencji trudno jest uznać za zasadne wiązanie 
udzielonych rabatów lub przyznanych premii pieniężnych ze świadczeniem usług i w konse-
kwencji rozpatrywanie tego zagadnienia w kontekście ekwiwalentności świadczeń. Przeciwnie, 
uznać należy, iż rozliczenia te wynikają wyłącznie z osiągniętego pomiędzy stronami poziomu 
współpracy (wolumenu sprzedaży) i nie powinny być wiązane z jakimikolwiek usługami czy też 
innego rodzaju świadczeniami, za które mogłoby zostać naliczone wynagrodzenie. Taki sposób 
definiowania rabatów czy premii należy uznać za błędny103.

Z pewnością nie każde świadczenie czy rozliczenie zastosowane we współpracy pomiędzy 
dostawcami a sieciami handlowymi można uznać za właściwe i nie stanowiące naruszenia przepisów 
ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Jednak w orzeczeniach sądów rzucają się w oczy 
na tym tle dwie kwestie. Po pierwsze, co było już wskazywane powyżej, brak znajomości ze strony 
sądów mechanizmów działających w obrocie gospodarczym i rozliczeniach wynikających z tytułu 
współpracy handlowej. Pierwszym z brzegu przykładem jest bezzasadne kwalifikowanie rabatu jako 
wynagrodzenia z tytułu świadczonych usług. Z drugiej strony, stosowany jest szereg uproszczeń 
i wnioskowań „na skróty”, czego przykład stanowi przyjmowanie, iż skoro poziom wynagrodzenia 
ustalany jest w oparciu o miernik inny niż bezpośrednio świadczone usługi, to z pewnością jest to 
zawoalowana opłata półkowa. Wydaje się, iż najlepszym narzędziem dla osiągniecia wyższego 
poziomu wydawanych orzeczeń, będzie podniesienie poziomu wiedzy sędziów z zakresu eko-
nomii i gospodarki rynkowej. To z pewnością służyć będzie wydawaniu orzeczeń przyznających 
rację nie tej czy innej „grupie interesów”, ale przede wszystkim rozstrzygnięciom sprawiedliwych, 
uwzględniającym realia obrotu gospodarczego oraz działające na rynku mechanizmy.

Vi. Podsumowanie
Podsumowując uwagi zawarte w niniejszym artykule w pierwszej kolejności podkreślić należy, 

iż celem tych rozważań nie była w żadnym razie próba dyskredytowania czy podważania słusz-
ności wymienionych w nim rozstrzygnięć sądowych. Pomimo wskazanych powyżej wątpliwości, 
wiele z tych orzeczeń słusznie kierując się celem ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 
piętnuje nieuczciwe praktyki stosowane przez niektórych przedsiębiorców. Przyczynia się to bez 
wątpienia do zapewnienia uczciwej rywalizacji oraz ogranicza możliwość nadużywania swojej 
pozycji przez przedsiębiorców dysponujących znaczną siłą rynkową, a w konsekwencji chroni 
przedsiębiorców mniejszych. Zapewnienie uczciwości rywalizacji jest przecież zasadniczym ce-
lem przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji104. Nie było też intencją niniejsze-
go artykułu przesądzanie racji na rzecz którejkolwiek ze stron dość jasno zarysowanego sporu. 
Rozstrzygniecie każdej sprawy winno się opierać o wnikliwą analizę wszystkich jej okoliczności. 

Podjęcie przez sąd decyzji o zakwalifikowaniu określonej praktyki jako mieszczącej się w dys-
pozycji art. 15 ust. 1 pkt 4 uznk wymaga rozważenia interesów stron. Wziąć pod uwagę należy 
zarówno swobodę podmiotów w kształtowaniu swoich relacji gospodarczych, jak i regulacje, które 
mają służyć ochronie przed nieuczciwymi praktykami rynkowymi ograniczającymi tę swobodę. 

102 Zob. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 6.02.2007 r., I FSK 94/06, www.orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/4D764AA7BF.
103 Zob. także M. Marek, Opłaty za przyjęcie towaru…, s. 57.
104 Zob. także Nowińska, M. du Vall, Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji…, s. 36 oraz J. Szwaja, A. Kubiak-Cyrul [w:] Ustawa o zwalcza-
niu…, s. 86–87.
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Związane z tym zagadnienia wymagają nie tylko analizy prawnej, ale także ekonomicznej oraz 
znajomości mechanizmów i rozwiązań funkcjonujących na rynku. W tym zakresie prywatne prawo 
ochrony konkurencji stawia przed składem orzekających podobne wymagania, jakie niesie za sobą 
stosowanie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. Wiedza ta pozwoliłaby na uniknięcie 
szeregu uproszczeń, pochopnie stosowanych domniemań, jak i „dróg na skróty”, które skutkują 
wątpliwościami omówionymi w niniejszym artykule. Należy w pełni zgodzić się ze stwierdzeniem, 
iż praktyczne stosowanie art. 15 ust. 1 pkt 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji powinno 
uwzględniać podejście ekonomiczne. Brak takiego podejścia powoduje bowiem, że zostaje ogra-
niczona swoboda kontraktowania w sposób istotnie dalej idący, niż miał w zamyśle ustawodawca 
konstruując normę prawną105. Na tym tle stwierdzić należy, iż pomimo tego, że sytuacja ta stale 
ulega poprawie, jednak ciągle sądy orzekają niejednokrotnie w warunkach nieznajomości materii 
w której się poruszają.

Ostatnim, jednak bardzo istotnym w opinii autora wnioskiem zawartym w podsumowaniu ni-
niejszego artykułu będzie postulat de lege ferenda. Opierając się na dokumentach towarzyszących 
uchwaleniu ustawy wprowadzającej art. 15 ust. 1 pkt 4 uznk, ratio legis tej regulacji, jak i praktyce 
obrotu gospodarczego, nie ulega wątpliwości, iż jej celem jest ochrona małych przedsiębiorców 
przed praktykami ze strony przedsiębiorców dysponujących znaczącą siłą rynkową. W konsekwen-
cji, w relacjach pomiędzy dużymi przedsiębiorcami, a zatem sieciami handlowymi i dostawcami 
zajmującymi znaczącą pozycję na rynku, cel ten nie występuje. W szczególności trudno jest zna-
leźć uzasadnienie dla ochrony dostawców będących wielkimi koncernami o zasięgu globalnym. 
W tych przypadkach ochrona ta staje się fikcją, o czym w pierwszej kolejności świadczą relacje 
gospodarcze pomiędzy tymi podmiotami a sieciami handlowymi. Trudno jest w takich przypadkach 
znaleźć uzasadnienie dla zapewnienia ochrony producentowi czy dostawcy, który dysponuje taką 
samą lub nawet niejednokrotnie większą siłą rynkową niż sieć handlowa. W takich przypadkach 
art. 15 ust. 1 pkt 4 uznk nie powinien znajdować zastosowania. Dlatego postulat de lege ferenda 
stanowi wniosek o ograniczenie zakresu stosowania postanowień przedmiotowego przepisu wy-
łącznie do relacji małych przedsiębiorców z przedsiębiorcami dysponującymi znaczącą pozycją 
na rynku. Taka zmiana w pierwszej kolejności pozwoliłaby na zapewnienie spójności tej regulacji 
z celami towarzyszącymi jej wprowadzeniu. Z drugiej strony, co nie mniej ważne, zbliżyłaby ją do 
praktyki obrotu gospodarczego.

105 C. Banasiński, M. Bychowska, Ekonomiczne aspekty…, s. 4.
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Tabele orzeczeń Sądu Najwyższego  
wydanych w okresie od 1.07. do 31.12.2012 r.

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 konku-
rencji i nałożenie 
kary pieniężnej
Miejskie 
Przedsiębiorstwo 
Wodociągów 
i Kanalizacji w W. 
SA w W.

przeciwko

Prezesowi UOKIK

  Wyrok SA 
z 10.11.2011

  Wyrok SOKIK 
z 30.12.2010 

  Decyzja 
Prezesa 
z 16.04.2009 

skarga kasacyjna 
strony powodowej 

Sześć wskazanych za-
gadnień prawnych m.in. 5) 
czy za towar w rozumieniu 
art. 4 pkt 7 u.o.k.k. może 
być uznany obowiązek 
odpłatnego przejmowania 
urządzeń wodociągowych 
i kanalizacyjnych z art. 31 
ust. 1 ustawy o zbiorowym 
zaopatrzeniu w wodę, czy 
też w sytuacji, gdy z art. 31 
ust. 1 ustawy wynika 
roszczenie osoby, która 
wybudowała z własnych 
środków finansowych urzą-
dzenia wodociągowe lub 
kanalizacyjne o odpłatne 
przejście takich urządzeń 
przez gminę lub przedsię-
biorstwo wodociągowo-
-kanalizacyjne, które może 
być realizowane na drodze 
postępowania sądowego, 
a o jego realizacji decyduje 
wyłącznie osoba upraw-
niona, taki obowiązek nie 
może być traktowany jako 
towar?

Odnosząc się do podniesionej przez po-
woda potrzeby rozpoznania aż sześciu 
zagadnień prawnych: za bezprzedmiotowe 
w niniejszej sprawie należy uznać pierwsze, 
drugie i trzecie ze sformułowanych przez 
powoda zagadnień prawnych. Czwarte ze 
zgłoszonych przez powoda zagadnień praw-
nych ma zbliżoną treść do pierwszego. Dwa 
ostatnie z podniesionych w skardze powoda 
zagadnień prawnych odnoszą się do po-
jęcia rynku właściwego. Bezprzedmiotowe 
z punktu widzenia prawidłowości osądzenia 
sprawy przez SA są zawarte w skardze ka-
sacyjnej powoda dywagacje na temat kwali-
fikacji obowiązku odpłatnego przejmowania 
urządzeń, czy też roszczenia wynikające-
go z art. 31 ust. 1 ustawy o zaopatrzeniu 
w wodę jako towaru wpływającego na wy-
znaczenie rynku właściwego w jego wymia-
rze produktowym. Rynkiem tym jest bowiem 
lokalny rynek zaopatrzenia w wodę i odpro-
wadzania ścieków. Nawet jeżeli uznać za 
błędne wywody SA w przedmiocie kwalifika-
cji przedmiotowego obowiązku jako towaru 
w rozumieniu art. 4 pkt 7 ustawy o ochronie 
konkurencji i konsumentów, nie wpływa to 
w żaden sposób na ewentualną ocenę za-
skarżonego wyroku.
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Wyroki (sygn. akt iii SK)

Lp
Sygnatura. Data.
Przedmiot sporu. 

Strony itd.

Najważniejsze wskazane 
zagadnienia prawne.

Sentencja. Uzasadnienie.

1. 9/12 2012.12.18

o ochronę konku-
rencji i nałożenie 
kary pieniężnej
Skarb Państwa 
– Krajowa Stacja 
Chemiczno- 
-Rolnicza prze-
ciwko Prezesowi 
UOKIK

  Wyrok SA 
z 29.03.2011

  Wyrok SOKIK 
z 23.04.2010 

  Decyzja 
Prezesa 
z 29.12.2008 

skarga kasacyjna 
Prezesa UOKIK

1) m.in. naruszenie art. 18,  
art. 26 ust. 1, art. 27 pkt 1  
i pkt 4, art. 28 ust. 1 pkt 1  
ustawy o nawozach po-
przez błędną wykładnię 
polegająca na uznaniu, że 
na ich podstawie powód 
ma prawo uzależniać za-
opiniowanie planu nawo-
zowego od wykonania 
analizy gleby w okręgowej 
stacji chemiczno-rolniczej 
lub akredytowanym labo-
ratorium, a kompetencje 
Prezesa do oceny tego 
stanu faktycznego pod 
kątem naruszenia uokik są 
wyłączone

Uchylenie zaskarżonego wyroku i przekaza-
nie sprawy SA do ponownego rozpoznania

Skarga kasacyjna okazała się zasadna, 
choć nie wszystkie podniesione w niej za-
rzuty zasługują na uwzględnienie.

Z przepisów art. 27 pkt 1 i 4 ustawy o nawo-
zach nie wynika aby ustawodawca nałożył 
na powoda obowiązek takiego określenia 
zasad wykonywania analiz gleby na potrze-
by opiniowania planów nawożenia, który 
w konsekwencji ogranicza krąg podmio-
tów uprawnionych do dokonywania takich 
analiz. W art. 27 pkt 1 ustawy o nawozach 
mowa jedynie o metodach badawczych, 
jakie powinny być stosowane przy anali-
zowaniu gleby w relewantnym dla niniej-
szej sprawy zakresie. Dlatego błędne jest 
założenie interpretacyjne zgodnie z którym 
przepisy art. 27 pkt 1 i 4 wyłączają zastoso-
wanie przepisów uokik w okolicznościach 
faktycznych niniejszej sprawy.

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 1.07. do 31.12.2012 r.

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

Lp

Sygnatura. Data. 
Powód.

Decyzja Prezesa 
UOKiK wraz 
z sentencją.

Sentencja i uzasadnienie 
wyroku SOKiK

Sentencja i uzasadnienie 
wyroku SA

1. 334/12 2012.08.02

(...) Spółka z o.o

Decyzja 
z 25.11.2009

nadużywanie 
przez (...) Spółkę 
z o.o. w W. pozy-
cji dominującej na 
rynkach usług

cmentarnych na 
cmentarzach ko-
munalnych znaj-
dujących się w W.

SOKIK zważył co następuje:

Podzielił argumentację Prezesa 
UOKiK co do ustalenia rynku właści-
wego, jak i pozycji dominującej stro-
ny. Wskazał, iż powodowa spółka 
nie przedstawiła żadnego dowodu, 
który mógłby obalić twierdzenia za-
warte w informacjach pochodzących 
od przedsiębiorców, którzy wskazali 
na odmowę dopuszczenia ich do 
wykonania usługi kopania grobów. 
Uznał, iż niewiarygodne jest, aby 
wszyscy przed- siębiorcy dobrowol-
nie rezygnowali z usług, które mogą 
stanowić dla nich źródło dochodu.

SA oddalił apelację.
W orzecznictwie utrwalone jest 
stanowisko, iż zarządca działa-
jąc w sferze usług cmentarnych 
i posiadając na zajmowanym rynku 
pozycję uprzywilejowaną, może 
oddziaływać na sferę usług, w któ-
rej działają przedsiębiorcy świad-
czący usługi na terenie cmentarzy, 
zastrzegając wyłącznie dla sie-
bie prawo do wykonywania pew-
nych usług, przez co ogranicza 
konkurencję.

Postępowanie dowodowe wykaza-
ło, iż odmawiając niektórym pod-
miotom prawa wykonania usługi 
kopania grobów na cmentarzach, 
jakie jej powierzono w umowie, 
spółka naruszała zakaz wynikający 
z art. 9 ust. 1 i 2 pkt 5 uokik.

2. 1319/11 
2012.10.03

(...) Spółka z o.o.

Decyzja 
z 07.10.2009

UOKIK nie stwier-
dził stosowania 
przez (...) Spółkę 
z o.o. praktyki 
ograniczającej 
konkurencję 

SOKIK zważył co następuje:

Podniesione przez powodów zarzu-
ty zmierzają do realizacji indywidu-
alnych celów tych przedsiębiorców 
w zakresie produkcji wód mineral-
nych wydobywanych ze złóż, a za-
tem w sprawie nie miało miejsca 
naruszenie ani zagrożenie interesu 
publicznego, które obligowałoby 
Prezesa UOKIK do podjęcia działań 
określonych w przepisach uokik. 

SA oddalił apelację.
Miał rację SO wskazując, że 
w razie naruszenia interesu pry-
watnego uczestników rynku (przed-
siębiorcy, konsumenta) ochrona 
praw tych jednostek może być 
realizowana na podstawie unormo-
wań innych ustaw prywatnopraw-
nych, w szczególności przepisów 
KC i KSH. Natomiast celem uokik 
nie jest ochrona indywidualnego 
przedsiębiorcy.
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3. 363/12

2012.09.05

Decyzja 
z 03.08.2009

Porozumienie za-
warte na krajowym 
rynku sprzedaży 
hurtowej apara-
tów słuchowych, 
polegające na 
ustaleniu w umo-
wach dystrybucyj-
nych zawartych 
między powodem, 
a zainteresowany-
mi, minimalnych 
cen odsprzedaży 
aparatów słucho-
wych odbiorcom 
końcowym.

SOKIK zważył co następuje:

W ocenie Sądu zapisy umów zawie-
ranych przez powoda z zaintereso-
wanymi słusznie zostały uznane za 
dowód zawarcia niedozwolonego 
porozumienia cenowego o cha-
rakterze wertykalnym. Umowy nie 
tylko wskazywały progi, w zakresie 
których dystrybutorzy musieli kształ-
tować swoją marżę (cenę minimalną 
i maksymalną), ale również szczegó-
łowo określały procedurę uzyskania 
przez nich zgody powoda na odstą-
pienie od ustalonych zasad kształto-
wania ceny. Istotne jest też to, że za 
naruszenie ww. postanowień umo-
wa przewidywała sankcję w posta-
ci prawa Spółki do jej rozwiązania 
bez wypowiedzenia, co prowadzi do 
wniosku, że celem spornych klau-
zul było wyłączenie w omawianym 
zakresie swobody decyzyjnej dystry-
butorów, którą zastąpiła uzgodniona 
cena minimalna towaru.

SA oddalił apelację.
1. Skarżący nie wykazał w toku 
postępowania przed Prezesem 
UOKiK, ani w odwołaniu, że celem 
umów była ochrona konkurencji 
i interesów pacjentów (konsumen-
tów), polegająca na zapobieganiu 
dumpingowemu zaniżaniu cen. 
Ciężar dowodu w tym względzie 
spoczywał na powodzie, który 
ograniczył się jednak do prezen-
towania (częściowo wzajemnie 
sprzecznych) wywodów, nie popar-
tych żadnymi dowodami. 

2. Odnosząc się do twierdzeń, że 
sporne klauzule wprowadził do 
umów z dystrybutorami w interesie 
konsumentów, zmierzając do za-
gwarantowania im odpowiedniego 
poziomu usług dodatkowych (art. 8 
ust 1 pkt 1 uokik ), nie sposób 
uznać, by okoliczność ta została 
w toku procesu udowodniona. 
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B. Orzeczenia w sprawach z zakresu zbiorowych interesów konsumentów  
(sygn. akt Vi ACa)

Lp
Sygnatura. 

Data. 
Uzasadnienie wyroku SOKiK

Sentencja i uzasadnienie 
wyroku SA

1. 340/12 
2012.08.17

SOKIK oddalił powództwo

Pozwana, jako spółdzielnia 
mieszkaniowa nie jest podmio-
tem, o którym mowa w art. 2 pkt c 
Dyrektywy 93/13/EWG, a za-
tem nie jest legitymowana bier-
nie w postępowaniu o uznanie 
postanowień wzorca umowy za 
niedozwolone.

SA uchylił zaskarżony wyrok i spra-
wę przekazał SOKiK do ponownego 
rozpoznania
Z analizy treści art. 1 ust. 2 pkt 5, ust. 5 i 6 
u.o spółdzielniach mieszkaniowych moż-
na wyprowadzić wniosek, że spółdzielnia 
mieszkaniowa, obok realizacji celu główne-
go, może także prowadzić uboczną działal-
ność obliczoną na osiągnięcie zysku, gdzie 
indywidualni kontrahenci spółdzielni mogą 
mieć pozycję konsumenta. Członek spół-
dzielni mieszkaniowej, któremu przysługuje 
spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego, 
jest konsumentem w rozumieniu art. 3851 
pkt 3 k.c. (tak SN w wyroku z 26.09.2007 r. 
IV CSK122/07, OSNC-ZD 2008/3/74).

2. 346/12 
2012.08.02

SOKIK zważył co następuje:

Choć na gruncie polskiego prawa 
spółdzielnia jest przedsiębiorcą 
w rozumieniu przepisu, to jednak 
w relacjach ze swoimi członkami 
nie prowadzi działalności go-
spodarczej, gdyż nie dokonuje 
czynności w celach dotyczących 
handlu, przedsiębiorstwa lub 
zawodu. 

W związku z tym, spółdzielnia nie 
jest legitymowana biernie w postę-
powaniu o uznanie postanowień 
wzorca umowy za niedozwolone.

SA oddalił apelację
Pomimo trafności zarzutu kwestionujące-
go stanowisko SO co do braku legitymacji 
procesowej biernej po stronie pozwanej 
Spółdzielni apelacja nie zasługiwała na 
uwzględnienie. W sytuacji gdy klauzule o 
niemal identycznej treści figurują już w reje-
strze, o jakim mowa w art. 47945 § 2 k.p.c., 
ponadto w wyniku postępowania przed 
Prezesem UOKiK w sprawie praktyk naru-
szających zbiorowe interesy konsumentów 
pozwana z dniem 30.06.2010 r. zaniechała 
stosowania klauzuli umownej i usunęła ją 
z wzorca umownego jeszcze przed wyto-
czeniem pozwu – niniejszy proces nie służył 
ochronie interesów konsumentów i był zbęd-
ny z punktu widzenia zapewnienia ochrony 
ich praw, co przemawiało za oddaleniem 
powództwa.
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3 345/12 
2012.08.17

SOKIK zważył co następuje:

Zdaniem Sądu brak jest możliwości 
przyjęcia, iż dochodzone przez po-
woda roszczenie pozostaje z działal-
nością gospodarczą pozwanej  
w funkcjonalnym związku. Jego 
przedmiotem jest bowiem zaspo-
kajanie potrzeb mieszkaniowych jej 
członków oraz ich rodzin. Działalność 
pozwanej w tym aspekcie, niewąt-
pliwie nie była podporządkowana 
regułom opłacalności i zysku.

SA uchylił zaskarżony wyrok i spra-
wę przekazał SOKiK do ponownego 
rozpoznania
Dokonanie możliwości badania stosowa-
nych przez spółdzielnię wzorców może 
nastąpić po gruntownej analizie statutu spół-
dzielni oraz treści wzorca, które pozwolą na 
ustalenie, czy stronie zawierającej umowę 
ze spółdzielnią można przypisać status kon-
sumenta. SO czynności nie mógł dokonać 
nie posiadając ani statutu, ani też wzorca 
co też nie pozwala Sądowi na merytoryczną 
ocenę tych ustaleń.

4. 440/12 
2012.08.21

SOKIK zważył co następuje:

Uznał za niedozwolone i zakazał 
pozwanej spółce wykorzystywa-
nia w obrocie z konsumentami 
postanowień wzorca umowy p.n. 
„Regulamin programu lojalnościo-
wego o treści „wszelkie zmiany 
w niniejszym Regulaminie będą 
obowiązywały od dnia ich ogło-
szenia w siedzibie lub na stronie 
internetowej”

SA oddalił apelację
W rozpatrywanej tu sprawie przedmiotem 
kontroli sądowej były jedynie postanowie-
nia samego wzorca umowy (opracowane-
go wyłącznie przez pozowaną spółkę) bez 
konieczności badania umowy, której drugą 
stroną stal się konsument. Bez znaczenia 
jest zatem przytaczana w apelacji argumen-
tacja jakoby w praktyce pozwany zawierał 
umowy z klientami w oparciu o powszechnie 
obowiązujące przepisy prawa oraz że nie 
stosował ani nie stosuje w odniesieniu do 
tych umów jakichkolwiek wzorców umow-
nych. Jest przy tym rzeczą oczywistą, że po-
stanowienia przedmiotowego regulaminu nie 
kreują same przez się jakiejkolwiek umowy.

5. 404/12 
2012.08.23

SOKIK zważył co następuje:

Za prawnie dopuszczalne i dozwo-
lone Sąd uznał natomiast stoso-
wanie przez Bank uregulowania 
zgodnie, z którym „Przy zamknię-
ciu ROR Posiadacz obowiązany 
jest zwrócić Bankowi karty płatni-
cze, jeżeli nie może ich zwrócić, 
powinien złożyć wyjaśnienia uza-
sadniające fakt nie zwrócenia kart 
płatniczych [...].” Sąd nie dopatrzył 
się w tym zakresie naruszenia 
interesów konsumentów, ani 
też jego sprzeczności z dobrymi 
obyczajami.

SA zmienił zaskarżony wyrok 
Uznał za niedozwolone i zakazał stosowa-
nia przez Bank w obrocie z konsumenta-
mi postanowienia: „przy zamknięciu ROR 
Posiadacz obowiązany jest zwrócić Bankowi 
karty płatnicze. Jeżeli nie może ich zwró-
cić, powinien złożyć wyjaśnienia uzasad-
niające fakt nie zwrócenia kart płatniczych 
oraz oświadczenie, że poniesie wszelkie 
konsekwencje wynikające z tego faktu”. 
Istotnie abuzywne, z przyczyn wskazanych 
przez SO, jest jedynie zdanie składowe 
w ramach zdania drugiego postanowienia, 
tj. odnośnie obowiązku złożenia oświadcze-
nia w przedmiocie poniesienia wszelkich 
konsekwencji wynikających z faktu niezwró-
cenia kart płatniczych.
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6. 333/12

2012.09.05

SOKIK zważył co następuje:

W materiałach reklamowych powoda, 
znajdujących się w aktach administra-
cyjnych zawarte jest zapewnienie, że z 
uwagi na brak powiązań kapitałowych 
z bankami i innymi instytucjami kre-
dytowymi, w warunkach światowego 
kryzysu finansowego, nie istnieje moż-
liwość utraty przez powoda płynności 
finansowej oraz upadłości oraz że nie 
dotyczą go zagrożenia wynikające z 
dekoniunktury finansowej. Wskazując 
na sposób przekazywania konsumen-
tom informacji SO przyjął, że nie można 
wykluczyć, iż prowadzona przez powoda 
akcja promocyjno-reklamowa nie mogła 
wywołać u przeciętnego konsumenta, 
który nie mógł mieć świadomości, że 
ma do czynienia z reklamą, błędnego 
wrażenia o bezpieczeństwie inwesty-
cji finansowych i skłonić w ten sposób 
do podjęcia decyzji o zawarciu umowy, 
której to decyzji w warunkach pełnej 
świadomości by nie podjął. W świetle 
zawartych w art. 5 ust. 1 i art. 4 ust. 1 
ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym 
praktykom rynkowym uznano, że stoso-
wana przez powoda praktyka rynkowa 
była działaniem wprowadzającym w błąd 
i nieuczciwym.

SA oddalił apelację

1. Zawarta w art. 3 ust. 2 ustawy 
o spółdzielczych kasach oszczędnoś-
ciowo-kredytowych gwarancja nieza-
robkowego charakteru działalności 
– uzupełniona regulacją zawartą w 
art. 16 – dyktowana jest więc przede 
wszystkim dążeniem do ochrony inte-
resów członków oraz do zachowania 
przez ich spółdzielczego charakteru, 
a zatem nie stanowi argumentu na 
rzecz tezy, że nie prowadzą działalno-
ści gospodarczej.

2. Zasadnie uznano, że prowadzona 
przez powoda akcja promocyjno-rekla-
mowa mogła wywołać u przeciętnego 
konsumenta błędne wrażenie o bez-
pieczeństwie inwestycji finansowych 
i skłonić w ten sposób do podjęcia 
decyzji o zawarciu umowy ze skok, 
której to decyzji w warunkach pełnej 
świadomości by nie podjął, a zatem 
że stosowana przez powoda praktyka 
rynkowa była działaniem wprowadza-
jącym w błąd i nieuczciwym.

7. 341/12 

2012.09.06

SOKIK zważył co następuje:

Powód wniósł o uznanie za niedo-
zwolone i zakazania wykorzystywania 
przez pozwanego w obrocie z konsu-
mentami postanowienia wzorca umo-
wy o nazwie „Umowa o budowę lokalu 
mieszkalnego”.

SO uznał, iż we wskazanym stosunku 
prawnym spółdzielnia mieszkaniowa nie 
jest legitymowana biernie w postępo-
waniu o uznanie postanowień wzorca 
umowy za niedozwolone, a okoliczność 
ta uniemożliwia poddanie stosowanej 
przez nią „Umowy kontroli prawnej w 
oparciu o art. 3851 § 1 k.c.

SA uchylił zaskarżony wyrok i spra-
wę przekazał SOKiK do ponownego 
rozpoznania.
W ocenie SA, błędnie przyjął SO, iż 
w niniejszej sprawie pozwana spół-
dzielnia mie-szkaniowa nie posiada le-
gitymacji biernej, co z kolei skutkowało 
niezasadnym oddaleniem powództwa 
bez rozpoznania przez Sąd I instan-
cji zasadności żądania stwierdzenia 
abuzywności przedmiotowych posta-
nowień umownych, tj. bez rozpoznania 
istoty sprawy.
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8. 391/12

2012.09.06

SOKIK zważył co następuje:

SO oddalił powództwo o uznanie 
postanowień wzorca umowy za 
niedozwolone.

SA zmienił zaskarżony wyrok m.in. po-
przez uznanie za niedozwolone i za-
kazanie wykorzystywania w obrocie 
z konsumentami postanowienia wzorca 
umowy o nazwie „Regulamin sklepu 
internetowego”.
Kwestionowane postanowienie wprowadza 
konsumenta w błąd co do tego, że rekla-
mację może on złożyć tylko wówczas, gdy 
sporządził w obecności kuriera odpowiedni 
protokół. Tymczasem tak nie jest, bowiem 
przepisy prawa cywilnego i prawa prze-
wozowego przewidują możność złożenia 
reklamacji także w przypadku, gdy protokół 
w obecności kuriera nie został sporządzony. 

9. 402/12

2012.09.06

SOKIK zważył co następuje:

Abstrakcyjna kontrola wzorca nie 
może prowadzić do generalnego 
wyłączenia danej klauzuli z ob-
rotu. Wydany w takiej sprawie 
wyrok dotyczy zatem postano-
wienia określonego wzorca a nie 
postanowienia w ogóle. Podobny 
pogląd został wyrażony w uchwa-
le SN z dnia 13 stycznia 2011 r. 
III CZP 119/2010 (OSNC 2011/9 
poz.95). W ocenie Sądu I instancji 
w świetle powyższych uchwał wpis 
postanowienia do rejestru niedo-
zwolonych postanowień umow-
nych wywołuje jedynie taki skutek, 
że uniemożliwia wniesienie kolejne-
go powództwa o uznanie za niedo-
zwolone postanowienia umownego 
o takiej samej treści, stosowanego 
w tym samym wzorcu umownym, 
przez tego samego przedsiębiorcę. 
Sprawa ta nie została dotychczas 
zakończona prawomocnym wyro-
kiem. Z tego względu SO przyjął, 
że nie zachodziła podstawa okre-
ślona w art. 199 §1 pkt 2 k.p.c. 
w zw. z art. 47943 k.p.c. do odrzuce-
nia pozwu.

SA oddalił apelację
Uznanie, że rozszerzona prawomocność 
materialna wyroku uwzględniającego po-
wództwo o uznanie postanowienia wzorca 
umowy za niedozwolone wyłącza – wo-
bec powagi rzeczy osądzonej – możliwość 
wytoczenia powództwa przeciw innemu 
przedsiębiorcy stosującemu takie samo lub 
podobne postanowienie umowne, a niebio-
rącemu udziału w postępowaniu w którym 
zapadł wyrok, budzi ponadto poważne 
wątpliwości, stanowi bowiem niewątpliwe 
ograniczenie prawa do obrony i wysłucha-
nia, a tym samym realizacji prawa do sądu 
(art. 45 Konstytucji). Konkludując – wpi-
sanie do rejestru klauzul niedozwolonych 
postanowień wzorca o treści zbliżonej do 
postanowienia zakwestionowanego w spra-
wie niniejszej nie powoduje zatem skutków 
określonych w art. 366 k.p.c. w niniejszym 
postępowaniu, co słusznie przyjął Sąd 
pierwszej instancji oddalając wniosek o od-
rzucenie pozwu.
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10. 407/12

2012.09.06

SOKIK zważył co następuje:

Uznał za niedozwolone i zakazał 
stosowania przez z siedzibą w 
obrocie z konsumentami postano-
wienia wzorca umowy o następu-
jącej treści stosowanie we wzorcu 
umowy pod nazwą „Umowa rezer-
wacyjna” postanowień umownych, 
wpisanych do rejestru postano-
wień wzorców umowy uznanych 
za niedozwolone.

SA oddalił apelację
SO właściwie uwzględnił kryteria wymiaru 
kary określone w art. 111 uokik . Biorąc pod 
uwagę wskazane wyżej okoliczności nie ma 
podstaw do uznania, że kara ta jest nad-
mierna i nieadekwatna do wagi naruszenia 
przepisów ustawy i okoliczności dopuszcze-
nia się naruszenia, do którego niewątpliwie 
w sposób zawiniony, chociaż nieumyślny, 
w niniejszej sprawie doszło. Odwołanie za-
sadnie zatem zostało oddalone.

11. 405/12

2012.09.13

SOKIK zważył co następuje:

SO uznał postanowienie zawarte 
we wzorcu umownym o nazwie 
„Regulamin Karty Kredytowej”, 
o treści: „Opłaty za podjęte przez 
Bank czynności windykacyjne: 
Opłata za obsługę nieterminowej 
spłaty – 45 zł”; pkt 4.1. a) Wyciągu 
z Taryfy opłat i prowizji za niedo-
zwolone i zakazał pozwanemu 
wykorzystywania go w umowach 
z konsumentami.

SA oddalił apelację
Zakwestionowane postanowienie umowne 
w sposób nieuczciwy opiera się na niedo-
informowaniu konsumenta o rodzaju czyn-
ności windykacyjnych, za które de facto  
obowiązany będzie on zapłacić, a tym 
samym pozbawia konsumenta możliwo-
ści zweryfikowania tych wydatków. W tym 
zakresie przedsiębiorca ma zatem zupełną 
dowolność w szacowaniu wysokości opłat, 
co ewidentnie sprzeczne jest z dobrymi oby-
czajami i uzasadnia uznanie zakwestiono-
wanego postanowienia za abuzywne.

12. 461/12 
2012.09.13

SOKIK zważył co następuje:

Uznał za niedozwolone i zakazał 
stosowania przez powoda w obro-
cie z konsumentami postanowie-
nia wzorca umowy o następującej 
treści: „Korespondencja może 
zostać uznana za doręczoną w ro-
zumieniu ust. 2 po upływie 14 dni 
od daty wysłania”. Analizowane 
uregulowanie przewidujące kiedy 
korespondencja może zostać 
uznana za doręczoną istotnie 
zagraża interesowi konsumen-
ta. Postanowienie wprowadza 
bowiem 14-dniowy termin od 
daty wysłania korespondencji. 
Tymczasem korespondencja może 
nie zostać doręczona po upływie 
14 dni od daty jej wysłania.

SA oddalił apelację
Sąd podzielił stanowisko SO co do abu-
zywnego charakteru kwestionowanej przez 
powoda klauzuli i wywód prawny zawarty 
w uzasadnieniu zaskarżonego orzeczenia. 
kwestionowany zapis niewątpliwie godzi 
w równowagę kontraktową stron, stawiając 
konsumenta w pozycji daleko mniej ko-
rzystnej niż bank. Takim rozwiązaniem bank 
przerzucił na konsumenta wszelkie ryzyko 
związane z niedoręczeniem przesyłki, w tym 
mogące być skutkiem okoliczności całkowi-
cie niezależnych od adresata, jak chociażby 
zagubienie przesyłki na poczcie, czy kra-
dzież ze skrzynki pocztowej.
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13. 406/12 
2012.09.14

SOKIK zważył co następuje:

Na podstawie art. 47942 § 1 k.p.c. 
SOKiK uznał za niedozwolone 
i zakazał wykorzystywania w obro-
cie z konsumentami zakwestiono-
wanej w pozwie klauzuli umownej.

SA zmienił zaskarżony wyrok co do kosz-
tów a w pozostałym zakresie oddalił
Zgodzić się należy z SOKiK, iż zakwestio-
nowane postanowienie umowne w sposób 
nieuczciwy opiera się na niedoinfor-mowa-
niu konsumenta o rodzaju czynności win-
dykacyjnych, za które de facto obowiązany 
będzie on zapłacić, a tym samym pozbawia 
konsumenta możliwości zweryfikowania 
tychże wydatków. Pojęcie „czynności win-
dykacyjnych” nie zostało bowiem zdefinio-
wane ani w spornym punkcie „Tabeli opłat 
i prowizji” ani w żadnym innym miejscu tego 
wzorca umownego. W tym zakresie za-
tem przedsiębiorca ma zupełną dowolność 
w szacowaniu wysokości opłat, co ewiden-
tnie sprzeczne jest z dobrymi obyczajami.

14. 454/12 
2012.10.03

SOKIK zważył co następuje:

Wskazując określone w art. 3851 
§ 1 k.c. przesłanki uznania posta-
nowień umownych za niedozwo-
lone oraz fakt, że abstrakcyjna 
kontrola dokonywana jest ex ante 
i obejmuje jedynie wzorzec, nie 
zaś konkretną umowę, SO uznał, 
że kwestionowane postanowienie 
nie spełnia przesłanek niedozwo-
lonego postanowienia umownego.

SA zmienił zaskarżony wyrok
Uznał za niedozwolone i zakazał wykorzysty-
wania w obrocie z konsumentami postano-
wienia „Podstawą do złożenia reklamacji jest 
sprawdzenie zawartości przesyłki w obecności 
kuriera lub pracownika Poczty Polskiej w chwi-
li doręczenia paczki oraz sporządzenie pro-
tokołu reklamacyjnego w jego obecności. W 
przypadku niezastosowania się do powyższej 
informacji reklamacje dotyczące uszkodzenia 
zawartości paczki nie będą przyjmowane”. W 
ocenie SA analiza treści wymienionego posta-
nowienia uzasadnia twierdzenie, że w sposób 
nieuzasa-dniony chronione są interesy tylko 
jednej – silniejszej strony stosunku prawnego, 
co jest rozwiązaniem sprzecznym z dobrymi 
obyczajami i prowadzi do rażącego narusze-
nia interesów konsumentów

15. 195/12 
2012.10.03

SOKIK zważył co następuje:

Zdaniem Sądu klauzula o treści: 
„Nabywca ma obowiązek przy-
stąpienia do aktu notarialnego, 
o którym mowa w § 4 pkt. 1 pod 
rygorem uznania, że przystąpie-
nie oznacza rezygnację, z lokalu 
mieszkalnego wraz z przynależ-
nym pomieszczeniem gospo-
darczym” stanowi niedozwolone 
postanowienie umowne.

SA zmienił zaskarżony wyrok
SO nie podjął próby dokonania kwalifikacji 
prawnej dołączonych do pozwu wzorców 
umów, natomiast strony traktują je zgod-
nie jako wzorce umowy przedwstępnej. 
Przyjmując taką kwalifikację należy zauwa-
żyć, że nie mamy wówczas do czynienia z 
umową wzajemną. Trzeba również zauwa-
żyć, że także w przypadku, gdyby wzorce 
umów zawierające badane postanowienie 
miały charakter wzorców umów
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Postanowienie to przewiduje bo-
wiem uprawnienie pozwanego do 
odstąpienia od umowy w przypad-
ku, gdy konsument nie stawi się 
w wyznaczonym terminie celem 
podpisania aktu notarialnego.

wzajemnych, co oznaczałoby sprzeczność 
analizowanego postanowienia z art. 491 
§ 1 k.c., nie zachodziłaby abuzywność tego 
postanowienia. Zgodnie bowiem z trafnym 
poglądem wyrażonym przez SN w uchwa-
le z dnia 13 stycznia 2011 r. (sygn. III CZP 
119/10, publ. OSNC z 2011 r., nr 9, oz. 95), 
postanowienie wzorca umowy sprzeczne 
z bezwzględnie obowiązującym przepisem 
ustawy nie może być uznane za niedozwo-
lone w rozumieniu art. 3851 § 1 k.c.

16. 578/12 
2012.10.03

SOKIK zważył co następuje:

W ocenie SO postanowienie: 
„W przypadku stwierdzenia uszko-
dzenia przesyłki, fakt ten należy 
zgłosić przewoźnikowi, rozpako-
wać ją i spisać w jego obecności 
protokół zniszczenia. Tylko w tym 
przypadku uznajemy reklamację 
wynikłą z tytułu wad powstałych 
podczas transportu” nie spełnia 
przesłanek niedozwolonego po-
stanowienia umownego. Wbrew 
sugestiom powoda postanowienie 
nie pozbawia konsumenta prawa 
do złożenia reklamacji w ogó-
le (np. w przypadku wystąpienia 
wady ukrytej), czy do dochodzenia 
roszczeń na podstawie ustawy 
o szczególnych warunkach sprze-
daży konsumenckiej z tytułu nie-
zgodności towaru z umową.

SA zmienił zaskarżony wyrok
Uznał za niedozwolone i zakazał wyko-
rzystywania w obrocie z konsumenta-
mi zakwestionowanego postanowienia. 
Przedmiotowe postanowienie narzuca kon-
sumentom znacznie gorsze warunki skła-
dania reklamacji niż gwarantują to przepisy 
prawa przewozowego. Nie można nakładać 
na konsumenta obowiązku natychmiastowe-
go sprawdzenia przesyłki i to w obecności 
przewoźnika, pod rygorem utraty możliwości 
złożenia reklamacji z tytułu wad powstałych 
w czasie transportu.

17. 576/12 

2012.10.17

SOKIK zważył co następuje:

SO oddalił powództwo o uzna-
nie za niedozwolone i zakaza-
nie pozwanemu prowadzącemu 
działalność gospodarczą pod 
firmą wykorzystywania w obrocie 
z konsumentami postanowienia 
wzorca umowy o treści: „Operator 
zastrzega sobie prawo do powie-
rzenia wykonania umowy osobie 
trzeciej.” (§ 5 pkt 5 Regulaminu 
świadczenia Usług).

SA zmienił zaskarżony wyrok m.in.  
poprzez uznanie za niedozwolone  
i zakazanie wykorzystywania w obrocie 
postanowienia umowy.
Brak w kwestionowanym postanowieniu 
ograniczenia odpowiedzialności przedsię-
biorcy oraz fakt, iż przepisy kodeksu cywil-
nego nie zabraniają posłużenia się innymi 
osobami w celu wykonania zobowiązania nie 
stanowi o braku abuzywności przedmiotowej 
klauzuli, gdyż zapis „Operator zastrzega so-
bie prawo do powierzenia wykonania umowy 
osobie trzeciej.” kształtuje prawa i obowiązki 
konsumenta w sposób sprzeczny z dobrymi 
obyczajami rażąco naruszając jego interesy.
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18. 651/12 
2012.10.25

SOKIK zważył co następuje:
SO uznał, że postanowienia pierw-
sze i czwarte odpowiadają treścią 
tzw. klauzulom szarym wymienio-
nym w art. 3853 pkt 12 i 17 k.c., 
albowiem wyłączają one obowią-
zek zwrotu konsumentowi uisz-
czonej zapłaty za świadczenie nie 
spełnione w całości lub części, 
jeżeli konsument zrezygnował 
z wykonania umowy, a także 
nakładają na konsumenta, któ-
ry odstąpił od umowy, obowiązek 
zapłaty rażąco wygórowanej kary 
umownej. Klauzule druga i trzecia 
są abuzywne, albowiem przewidują 
uprawnienie przedsiębiorcy do na-
tychmiastowego rozwiązania umowy 
w przypadku, gdy student nie zapła-
ci w terminie czesnego lub w przy-
padku, gdy „student działa w sposób 
niegodny”, bez wprowadzenia 
wymogu uprzedniego wezwania do 
zapłaty, bądź zaprzestania „niegod-
nego” zachowania. Ponadto trzecie 
z postanowień, poprzez zastosowa-
nie niedookreślonego sformułowania 
„niegodności”, przyznaje dodatkowo 
kontrahentowi konsumenta upraw-
nienie do dokonywania wiążącej 
interpretacji umowy.

SA oddalił apelację
1. SO w uzasadnieniu zaskarżonego wyro-
ku wnikliwie i wyczerpująco uzasadnił swoje 
stanowisko, które SA przyjmuje za własne. 
Natomiast w apelacji pozwany ograniczył 
się do powtórzenia argumentów prezento-
wanych w postępowaniu pierwszoinstancyj-
nym, zmierzających do wykazania celowości 
i potrzeby stosowania niedozwolonych po-
stanowień umownych przez uczelnię, która 
jest finansowana z czesnego wpłacanego 
przez studentów i dąży do ograniczenia 
liczby przypadków rezygnacji z nauki, aby 
ustabilizować finansowe podstawy swojego 
funkcjonowania.
2. Pozwany nie dostrzega, że kontrola 
sądowa wzorca umowy dokonywana na 
podstawie art. 47936 k.p.c. ma charakter 
abstrakcyjny i dotyczy wyłącznie treści po-
stanowień zawartych we wzorcu, a ściślej, 
czy są one niedozwolone, czy nie. Ocenie 
podlega zatem treść zapisu wzorca, a nie 
sposób jego wykorzystania przez pozwa-
nego (por. uzasadnienie wyroku SA w 
Warszawie z dnia 4 listopada 2004 r., sygn. 
VI ACa 313/04, Lex Polonica nr 373161).

19. 676/12
2012.10.27

SOKIK zważył co następuje:
SO uznał za niedozwolone i zaka-
zał stosowania w obrocie z kon-
sumentami postanowień wzorca 
umowy o treści: „Wysokość czes-
nego może ulec zmianie w trakcie 
roku akademickiego”. Analizując 
zakwestionowaną klauzulę  
w świetle całego zapisu § 6 wzorca 
– Umowy o warunkach odpłatności 
za studia pierwszego stopnia, SO 
uznał, że pozwany nie zagwaran-
tował konsumentowi – będącemu 
studentem, możliwości odstąpie-
nia od umowy w przypadku zmia-
ny wysokości czesnego przez 
Uczelnię – jego podwyższenia 
w oparciu o wskaźnik inflacyjny.

Zmiana zaskarżonego wyroku częścio-
wo to jest: a) w punkcie pierwszym w ten 
sposób, że powództwo oddala.
Prawidłowo wskazuje skarżący, że zakwestio-
nowane postanowienie rozpatrywane w kon-
tekście całego postanowienia zawartego w 
par. 6 jak również całego wzorca umowy nie 
narusza art. 385 [3] pkt 20 k.c. ani też art. 385 
[1] par. 1 k.c. Postanowienie umożliwiające 
zmianę wysokości czesnego w trakcie se-
mestru nie stanowi podwyższenia ceny bądź 
wynagrodzenia, o jakim mowa w art. 385 [3] 
pkt 20 k.c. Par. 6 wzorca zawiera umowną 
klauzulę waloryzacyjną, która z góry, a więc 
przed zawarciem umowy określa w sposób 
jasny i zrozumiały dla konsumenta zarówno 
miernik aktualizacji czesnego, jak i zasady, 
na jakich może dojść do waloryzacji.
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Tabele orzeczeń SOKiK  
wydanych w okresie od 1.07. do 31.12.2012 r.

A. Orzeczenia w sprawach z zakresu ochrony konkurencji (sygn. akt XVii AmA)

Lp
Sygnatura. Data.
Powód. Decyzja. 

Sentencja

Sentencja decyzji Prezesa 
UOKiK

Zarzuty powoda
Uzasadnienie wyroku SOKiK

1. 106/11 2012.04.30

T. Sp. z o.o. z sie-
dzibą w L.

z udziałem 
Spółdzielni 
Mieszkaniowej 
w L.

Decyzja Prezesa 
z 17.09.2008

Oddalenie 
odwołania

Postępowanie wszczę-
te prze-ciwko Spółdzielni 
Mieszka-niowej w L., pod 
zarzutem nadużywania 
pozycji dominującej na 
lokalnym rynku usług 
telewizji kablowej i usług 
produktowo związa-
-nych ze świadczeniem 
usług telewizji kablo-
wej na obszarze działania 
Spółdzielni Mieszka-niowej 
w L. zostało umorzone 
jako bezprzedmiotowe. 
Ustalenia dowodowe nie 
potwierdziły posiadania 
przez Spółdzielnię pozy-
cji dominującej na rynku 
właściwym, bezcelowe było 
więc dowodzenie istnienia 
dalszych przesłanek jej 
nadużycia.

Sąd zważył co następuje:

1. Prawidłowo określony w rozpoznawanej 
sprawie rynek właściwy w ujęciu geogra-
ficznym nie może zostać ograniczony tylko 
i wyłącznie do zasobów mieszkaniowych 
Spółdzielni Mieszkaniowej w L. albowiem , 
jak zostało wykazane, Spółdzielnia ta może 
świadczyć usługi dostarczania programów 
telewizyjnych zarówno drogą kablową jak 
i za pomocą platform cyfrowych na terenie 
całego Miasta L. 

2. W ocenie Sądu nie może budzić wątpli-
wości, iż ustalony w postępowaniu admi-
nistracyjnym udział Spółdzielni w rynku 
właściwym nie pozwala jej na prowadzenie 
działań polegających na przeciwdziałaniu 
ukształtowaniu się warunków niezbędnych 
do rozwoju konkurencji.
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2. 179/11 2012.05.29

K. Sp. Jawna w L.

Decyzja Prezesa 
z 31.12.2008

Oddalenie odwo-
łania w części

Porozumienie zawarte na 
krajowym rynku sprze-
daży hurtowej lodów 
przeznaczonych do bez-
pośredniego spożycia, 
polegające na ustalaniu 
cen sprzedaży towarów, 
poprzez ustalanie pomię-
dzy przedsiębiorcami cen 
sprzedaży przez Z. S.A. 
w P. lodów produkowanych 
i sprzedawanych przez K. 
Sp. J. w L.

Sąd zważył co następuje:

1. Doszło do zawarcia umowy dotyczącej 
cen minimalnych. Bez znaczenia były ar-
gumenty Z. S.A. w P., że nie miała wie-
dzy o istnieniu przedmiotowego zapisu 
w umowie, gdyż został on dodany przez 
drugą stronę umowy już po uzgodnieniu 
treści umowy, gdyż po pierwsze ze złożo-
nego pod umową podpisu należy wywieść 
logiczny wniosek, że treść umowy została 
zaakceptowana przez stronę, po wtóre do 
wzruszenia tak zawartej umowy mogło-
by dojść jedynie w przypadku uznania, że 
czynność prawna dotknięta byłaby wadami 
oświadczenia woli.

2. Żądanie ewentualne powoda doty-
czące obniżenia kary zostało częściowo 
uwzględnione przez tutejszy Sąd, w wyroku 
z 29.07.2010 r., w którym Sąd zmienił za-
skarżoną decyzję Prezesa UOKiK, zmniej-
szając nałożoną na powoda karę pieniężną 
z 269 598 zł do 100 000 zł.

3. 82/11 2012.06.01

„J” SA z /s w K

Decyzja Prezesa 
nr DKK-101/08

Uchylenie za-
skarżonej decyzji

Prezes nałożył na „J” S.A. 
karę pieniężną w wysokości 
100 000 zł stanowiącą rów-
nowartość 27 917,36 euro, 
z tytułu podania we wnio-
sku zgłoszenia zamiaru 
koncentracji, polega-jącej 
na przejęciu przez „J” S.A. 
kontroli nad P. Sp. z o.o., 
nieprawdziwych danych 
odno-szących się do lokal-
nego rynku HSD zlokalizo-
wanego w promieniu 20, jak 
i 30 min. jazdy samochodem 
od placówki handlowej „P” 
M. , poprzez nie ujawnienie 
informacji o toczących się 
negocjacjach i podpisaniu 
umowy pomiędzy „J” S.A. 
z siedzibą w K. a Gminną 
Spółdzielnią z siedzibą w M. 
w sprawie wynajmu sklepu 
mieszczącego się w M..

Sąd zważył co następuje:

1. Pisma kierowane przez Prezesa UOKiK 
do powodowej spółki z żądaniem udzie-
lenia informacji nie zawierały pouczenia 
o sankcjach za udzielenie informacji nie-
prawdziwych lub wprowadzających w błąd. 
Konieczność uprzedniego pouczenia 
o sankcji karnej za podanie nieprawdzi-
wej informacji w przypadku wezwania do 
uzupełnienia braków zgłoszenia w trybie 
art. 95 uokik wynika z utrwalonych po-
glądów doktryny. 
2. Przepis art. 106 ust. 2 pkt 1 uokik ma 
charakter karny i nie może być traktowany 
rozszerzająco. Pogląd ten jest zgodny z wy-
kładnią przyjmowaną w orzecznictwie.

3. Wada obciążająca zaskarżoną decyzję 
uzasadnia uchylenie tego rozstrzygnięcia 
w całości.
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4. 230/09 2012.06.26

Decyzja Prezesa 
z 12.06.2010

Zmiana zaskar-
żonej decyzji 
m.in. poprzez 
obniżenie kary 
pieniężnej

Porozumienie zawarte 
na krajowym rynku hur-
towego obrotu farbami 
i lakierami, polegające na 
ustalaniu cen odsprzedaży 
następujących produktów 
(…). Wskazywane przez 
P. C. W. „ceny rekomendo-
wane” były w rzeczywisto-
ści cenami minimalnymi, 
a fakt ich nieprzestrzegania 
wiązał się ujemnymi konse-
kwencjami dla odbiorców. 
Sklepy wielkopowierzchnio-
we będące stronami przed-
miotowego postępowania 
monitorowały na bieżąco 
ceny konkurentów i infor-
mowały po lokalnym moni-
toringu producenta.

Sąd zważył co następuje:

1. Sąd wziął pod uwagę, iż N. S.A., 
M. sp. z o.o. oraz S. Sp. z o.o. wykazały się 
mniejszą aktywnością w realizacji porozu-
mienia, co w ocenie Sądu może wynikać 
ze struktury organizacyjnej, w jakiej te firmy 
działają (M. sp. z o.o.), charakteru działal-
ności (S. Sp. z o.o.) oraz z faktu, iż udział 
produktów P. C. S.A. w ogólnej sprzedaży 
dokonanej przez przedsiębiorcę w 2005 r. 
był niewielki (N. S.A).

2. Kara pieniężna jest nakładana i wyko-
nywana w celu zachowania i przestrzega-
nia obowią-zującego porządku, ale winna 
pozostawać we właściwej proporcji do 
potencjału ekonomicznego sprawcy 
oraz korzyści jakie osiągnął. Powinna być 
także ustalona w wysokości odczuwalnej 
dla każdej z powodowych przedsiębior-
ców. W tej sytuacji Sąd obniżył powodom: 
M. Sp. z o.o., N. S.A. i S. Sp. z o.o. karę 
pieniężną.

5. 69/10 2012.08.02

T.U.T „T” sp. z o.o.

Decyzja Prezesa 
z 26.03.2010 

Oddalenie 
odwołania

Porozumienie zawar-
te na lokalnym rynku 
przewozów osobowych 
taksówkami w G., poprzez 
wspólne ustalenie i stoso-
wanie ujednoliconych cen 
za przewozy.

Sąd zważył co następuje:

Korporacje taksówkowe pozostawały ze 
sobą w stałym kontakcie, o czym świad-
czą m. in. umowy cywilnoprawne zawiera-
ne w celu wspólnego korzystania z miejsc 
postojowych w pobliżu budynku dworca 
G., oraz przyznany fakt wymiany informa-
cji pomiędzy taksówkarzami (także co do 
danych tak wrażliwych jak polityka cenowa 
korporacji w których są zrzeszeni). Istotny 
jest także cel takiego zachowania. W oce-
nie SO każdy z uczestników porozumienia 
udostępniał informacje oczekując uzyskania 
informacji dotyczących przyszłego postępo-
wania konkurenta, ewentualnie oczekując, 
że adresaci informacji dostosują do nich 
swoje zachowania. Istotnymi okolicznoś-
ciami świadczącymi o fakcie zaistnienia 
porozumienia jest przede wszystkim koin-
cydencja czasowa wprowadzenia zmian 
w wysokości opłat za świadczone usługi 
przez przedsiębiorców.
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6. 71/10 2012.08.02

Zrzeszenie 
Transportu 
Prywatnego „S”

Decyzja Prezesa 
z 26.03.2010

Oddalenie 
odwołania

Porozumienie zawar-
te na lokalnym rynku 
przewozów osobowych 
taksówkami w G., poprzez 
wspólne ustalenie i stoso-
wanie ujednoliconych cen 
za przewozy.

Sąd zważył co następuje:

Sąd uznał za nietrafiony zarzut powoda, że 
to on w sposób samodzielny i niezależny 
jako pierwszy podniósł ceny świadczonych 
usług, natomiast działania konkurentów 
miały charakter wyłącznie naśladowczy. 
Nietrafność powyższego zarzutu wynika 
z faktu, że aby można było mówić o zacho-
waniach paralelnych należałoby pozytywnie 
odpowiedzieć na pytane, czy zbieżność 
zachowań przedsiębiorców można obiek-
tywnie wytłumaczyć w inny sposób niż 
uzgodnieniem. Z rozważań Sądu wynika, 
że jedynie uprzednia wymiana informacji 
pomiędzy przedsiębiorcami uzasadnia fakt 
nieomal jednoczesnej zmiany taryf opłat 
do niemal identycznej wysokości. Ponadto 
sam powód przyznał, że dochodziło do 
„wycieku” informacji do konkurencji na te-
mat informacji „wrażliwych”, a dotyczących 
planowanej zmiany opłat taryfowych i ich 
wysokości.

7. 229/10 2012.08.13

„W” sp. z o.o. z/s 
w K.

Decyzja Prezesa 
z 19.07.2010r.

Oddalenie 
odwołania 

Porozumienie zawarte na 
krajowym rynku hurtowej 
sprzedaży akcesoriów do 
przyczep pomiędzy K. sp. 
z o.o. z siedzibą w Z., a (…) 
przedsiębiorcami

Sąd zważył co następuje:

1. Prezes prawidłowo ustalił rynek właści-
wy jako krajowy rynek hurtowej sprzedaży 
akcesoriów do przyczep.

2. K. sp. z o.o. w odpowiedzi na pisemny 
apel jedenastu kontrahentów rozesłał do 
wszystkich swoich kontrahentów pismo 
zawierające wykaz cen minimalnych swoich 
produktów dla klienta ostatecznego. Mimo 
braku odpowiedzi na to pismo, jego adre-
saci w czasie następującym stosowali się 
do przekazanego im cennika. W ocenie 
Sądu doszło w powyższych okolicznoś-
ciach do zawarcia umowy dotyczącej 
cen minimalnych. Porozumienie cenowe 
nie traci zakazanego charakteru przez to, 
że niedotrzymanie zobowiązania o cenach 
nie wiąże się z żadnymi negatywnymi kon-
sekwencjami dla przedsiębiorcy, ani nawet 
przez to, że uzgodnione ceny nie są stoso-
wane w praktyce.
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Tabele orzeczeń SOKiK wydanych w okresie od 1.07. do 31.12.2012 r.144

8. 121/08 2012.09.10

(...) z siedzibą 
w D. Niemcy

Decyzja Prezesa 
z 07.07.2008 r. 

Oddalenie 
odwołania

Prezes nie stwierdził 
stosowania nadużywania 
przez (...) SA z siedzibą 
w W pozycji dominującej 
na krajowym rynku usług 
przesyłowych międzyna-
rodowych, świadczonych 
w ramach krajowego 
systemu elektroenerge-
tycznego, poprzez nie-
uzasadnione ograniczenie 
zbytu ze szkodą dla kontra-
hentów (...) SA.

nie stwierdził praktyki 
ograniczającej konku-
rencję, o której mowa 
w art. 82 pkt (c) TWe 
polegającej na nadużywa-
niu pozycji dominującej 
na krajowym rynku usług 
przesyłowych międzyna-
rodowych, świadczonych 
w ramach krajowego syste-
mu elektroenergetycznego 
poprzez przeciwdziałanie 
ukształtowaniu się warun-
ków do powstania lub roz-
woju konkurencji.

Sąd zważył co następuje:

1. Art. 6 ust. 2 rozporządzenia 1228/2003 
wskazuje, że procedura ograniczenia trans-
akcji może mieć uzasadnienie w sytuacji 
awaryjnej. Przyczyn sytuacji awaryjnej nale-
ży poszukiwać w przypadkach siły wyższej 
i innych. Zgodnie z orzecznictwem TSUE 
zawarte w prawie wspólnotowym pojęcie 
„siły wyższej” lub przypadku zasadniczo 
należy rozumieć jako wyłącznie nadzwy-
czajne i nieprzewidywalne okoliczności, 
niezależne od podmiotu, który powołuje się 
na nie, oraz których następstw nie można 
było uniknąć, mimo zachowania należytej 
staranności (Opinia rzecznika generalne-
go w sprawie C-314/06). Wyodrębnienie 
w ust. 2 siły wyższej oznacza zdaniem 
Sadu, że katalog „innych” przypadków 
jest otwarty. Zgodnie z cytowanym rozpo-
rządzeniem nie musi nastąpić awaria, ale 
„sytuacja awaryjna”, która może zakończyć 
się awarią.

2. Redukcja zdolności przesyłowych obej-
mowała wszystkie spółki obrotu, stąd nie 
można przypisać charakteru dyskryminacyj-
nego zastosowanej procedury.

3. Krajowy organ ochrony konkurencji nie 
jest właściwy do merytorycznego rozstrzyg-
nięcia o tym, że przedsiębiorstwo nie naru-
szyło określonego w art. 102 TFUE zakazu 
nadużywania pozycji dominującej (wyrok 
TS z dnia 3 maja 2011 r., C-375/09, LEX 
786205).

9. 3/11 2012.09.24

M. w Z.

Decyzja Prezesa 
z 28.10.2010 r.

Oddalenie 
odwołania

Nadużywanie pozycji 
dominującej na lokal-
nym rynku udostępniania 
przystanków komunikacji 
miejskiej, poprzez odmowę 
wyrażenia zgody Przedsię-
biorstwu (...) S.A. w Ż., na 
korzystanie z zatok auto-
busowych zlokalizowanych 
w pasie drogowym przy: 
ul.(…) i nakazanie zanie-
chanie jej stosowania.

Sąd zważył co następuje:

1. Skoro odmowa nie wynikała z braku wa-
runków technicznych (np. wielkość zatoki 
nie była dostosowana do wielkości pojaz-
dów) ani warunków organizacyjnych, gdyż 
rozkłady jazdy polegały uzgodnieniu w po-
stępowaniu przed marszałkiem wojewódz-
twa, to miała ona charakter niedozwolony, 
gdyż powodowała podział rynku według 
kryteriów podmiotowych i przeciwdziałała 
ukształtowaniu się warunków niezbędnych 
do powstania bądź rozwoju konkurencji.
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Tabele orzeczeń SOKiK wydanych w okresie od 1.07. do 31.12.2012 r.145

10. 46/11 2012.09.25

P. S.A. z siedzibą 
w P. z udziałem 
S. Sp. j. oraz M. 
Sp. j.

Decyzja Prezesa 
z 16.07.2010 r.

Zmiana zaskar-
żonej decyzji po-
przez obniżenie 
kary pieniężnej

Porozumienie zawarte na 
krajowym rynku sprzeda-
ży hurtowej benzyn i oleju 
napędowego, polegające 
na bezpośrednim ustalaniu 
przez P. cen odsprzeda-
ży benzyn i oleju, poprzez 
stosowanie w umowie z S 
postanowienia przyznają-
cego P. prawa do ustalania 
detalicznych cen sprzedaży 
benzyn i oleju napędowe-
go stosowanych przez jego 
kontrahenta – S. 

Sąd zważył co następuje:

1. Istotą kwestionowanego zapisu było 
ograniczenie swobody niezależnego przed-
się-biorcy, jakim była Stacja Paliw K., w za-
kresie własnej polityki cenowej. Zdaniem 
Sądu wykładnia oświadczeń woli stron 
zawartych w tym zapisie umowy nie może 
budzić najmniejszej wątpliwości.

2. Większą wagę niż to uczynił Prezes 
UOKiK należy przy wymiarze kary przypi-
sać faktowi, że strony porozumienia nigdy 
na przestrzeni 10 lat obowiązywania umo-
wy nie zastosowały zapisu o możliwości 
ustalenia cen na stacji przez P. S.A. Nie 
bez znaczenia pozostawał także fakt, że 
Powód dotychczas nigdy nie dopuścił się 
naruszenia uokik.

3. Na obniżenie kary do tak minimalnego 
poziomu wpłynął incydentalny charak-
ter praktyki w stosunku do potencjalnych 
olbrzymich możliwości wpływania powoda 
na konkurencję. Biorąc pod uwagę fakt, że 
stacji patronackich działających na zasa-
dzie franczyzy, które zbadał Prezes UOKiK 
było 200, a tylko w odniesieniu do jednej 
umowy można było postawić powodowi za-
rzut zawarcia niedozwolonego porozumie-
nia, to okazuje się, że próba wpływania na 
konkurencję nie była celem samym w sobie 
w polityce działania powoda.

11. 170/10 2012.09.25

T. Ć. dział. go-
spod. pod nazwą 
Przedsiębiorstwo 
– Produkcyjno-
-Handlowo-
-Usługowe (...) 
z siedzibą w D.

Decyzja Prezesa 
z 28.12.2009 r.

Oddalenie 
odwołania

Porozumienie zawarte na 
krajowym rynku sprzeda-
ży hurtowej farb, lakierów 
i wyrobów pomocniczych, 
polegające na bezpośred-
nim ustalaniu cen sprzeda-
ży towarów.

Sąd zważył co następuje:

1. Zakres rozpoznania sprawy – determi-
nowany przez zakres żądania (art. 321 
§ 1 k.p.c.) wyznaczany jest przez zakres 
odwołania. Powód w odwołaniu odniósł 
się wyłącznie do kary pieniężnej nałożonej 
zaskarżoną Decyzją i wyłącznie w tych gra-
nicach Sąd rozpoznał niniejszą sprawę.

2. W ocenie Sądu, wszystkie okoliczności 
wskazywane przez powoda w odwołaniu 
zostały adekwatnie uwzględnione przez 
pozwanego. Prezes UOKIK w sposób pra-
widłowy dokonał miarkowania wysokości 
nałożonej kary.
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Tabele orzeczeń SOKiK wydanych w okresie od 1.07. do 31.12.2012 r.146

12. 25/08 2012.09.28
Przedsiębiorstwo 
(...) sp. z o.o. w Z.
Decyzja Prezesa 
z 30.07.2007 r.
Oddalenie 
odwołania

Porozumienie zawarte 
na rynku przewozu osób 
zwykłą komunikacją auto-
-busową na trasie Z.– K., 
polegające na bezpośred-
nim ustalaniu dla tej trasy 
cen biletów jednorazowych 
i miesięcznych.

Sąd zważył co następuje:
1. Sąd podziela pogląd powoda prezento-
wany w ślad za argumentacją SA (sygn. Akt. 
VI ACa 1146/04 z dnia 05.10.2005 r.), że pa-
ralelne zachowania się przedsiębiorców są 
dozwolone, o ile są adekwatne do panującej 
sytuacji na rynku. Zgadza się Sąd również 
z twierdzeniem, że sama możliwość spoty-
kania się wynikająca z osobistej znajomości, 
nie pozostaje jeszcze w związku z zawar-
ciem niedozwolonego porozumienia.
2. Naśladownictwo zainteresowanego przy 
podwyżce cen, nie wynika jednak z dosto-
sowania się do nowej sytuacji na rynku, 
lecz z wzajemnego uzgodnienia, czym stan 
niepewności co do zachowania się drugie-
go konkurenta na rynku został w tym wy-
padku usunięty.

Oddalenie 3 odwołań od decyzji Prezesa z 30.12.2009 r.

13. 77/10 2012.10.02
(...) Sp. z o.o. 
z siedzibą w K. 
z udziałem zainte-
resowanych

Praktyką ograniczają-
cą konkurencję zawar-
cie przez (...) Sp. z o.o. 
w K. oraz wskazanych 
przedsiębiorców niedo-
zwolonego porozumienia 
ograniczającego konku-
rencję na rynku krajo-
wym sprzedaży hurtowej 
drzwi, polegającego na 
bezpośrednim ustalaniu 
cen sprzedaży towarów, 
poprzez ustalanie pomię-
dzy (...) Sp. z o.o. w K. oraz 
wyszczególnionymi przed-
siębiorcami (partnerami 
handlowymi) w umowach 
o współpracy, cen odsprze-
daży drzwi antywłama-
niowych produkowanych 
i sprzedawanych przez (...) 
Sp. z o.o. w K.

Sąd zważył co następuje:
1. Sąd zauważa, że na rynku niezmonopo-
lizowanym konsumentów ma chronić rynek 
a w konkretnym przypadku cena rynkowa. 
W rozpoznawanej sprawie ceny rynkowe na 
drzwi nie występowały gdyż zostały zniesio-
ne przez konieczność stosowania narzuco-
nego przez powoda cennika. W ocenie Sądu 
ceny ustalone w porozumieniu zawartym 
z udziałem powoda jako ściśle określone 
w cenniku (...) należało wbrew stanowisku 
(...) uznać za ceny sztywne, do których nie 
stosuje się wyłączenia.
2. Na dokonaną kwalifikację porozumienia 
nie wpływa rezygnacja przez powoda z dy-
scyplinowania dystrybutorów nie stosują-
cych się do poczynionych ustaleń. Dla bytu 
stwierdzonej praktyki nie ma również zasad-
niczego znaczenia niesporna między stro-
nami okoliczność, iż dystrybutorzy spółki (...) 
w większości prowadzili samodzielną polity-
kę cenową, gdyż w świetle art. 6 ust 1 pkt 1 
zakazane jest już samo ustalanie cen, a to 
miało miejsce w umowach o współpracę.
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Tabele orzeczeń SOKiK wydanych w okresie od 1.07. do 31.12.2012 r.147

14. 78/10 2012.10.02
T. S. prow. działal. 
gospod. pod nazwą 
Przedsiębiorstwo 
Handlowo Ogól-
nobudowlane (...) 
T. S. w K.

W niniejszym postępowaniu Sąd ustalił, że 
powód – T. S. swoim działaniem dopuś-
cił się naruszenia zakazu, o którym mowa 
w art. 6 ust. 1 pkt 1 powołanej ustawy, przy 
czym zawarte niedozwolone porozumienie, 
w którym brał udział nie podlegało wyłącze-
niu z zakazu porozumień ograniczających 
konkurencję. Z tych względów należało 
uznać, że w przedmiotowej sprawie zacho-
dziły podstawy do nałożenia na powoda 
kary pieniężnej na podstawie art. 106 ust. 1 
pkt 1 uokik.

15. 79/10 2012.10.04

L. W. prow. dział. 
gospod. jako (...) 
Przedsiębiorstwo 
Handlowo-Usługo-
we w G.

W niniejszym postępowaniu Sąd ustalił, że 
powód – L. W. swoim działaniem dopuś-
cił się naruszenia zakazu, o którym mowa 
w art. 6 ust. 1 pkt 1 powołanej ustawy, przy 
czym zawarte niedozwolone porozumienie, 
w którym brał udział nie podlegało wyłącze-
niu z zakazu porozumień ograniczających 
konkurencję. Z tych względów należało 
uznać, że w przedmiotowej sprawie zacho-
dziły podstawy do nałożenia na powoda 
kary pieniężnej na podstawie art. 106 ust. 1 
pkt 1 uokik

16. 82/10 2012.10.04

Z. W. prow. dzia-
łalność gospodar-
czą jako (...) s.c. 
w R.

Zmiana zaskar-
żonej decyzji po-
przez obniżenie 
kary pieniężnej

W ocenie Sądu przyjęcie zgodnie z art. 864 
kc odpowiedzialności solidarnej wspólni-
ków s.c. byłoby uzasadnione tylko wtedy, 
gdyby Prezes wymierzył karę w wysoko-
ści 3 005 zł łącznie obu przedsiębiorcom 
prowadzącym działalność w formie spółki 
cywilnej. Natomiast wobec oddzielnego 
nałożenia w zaskarżonej decyzji kary na 
poszczególnych wspólników spółki cywilnej 
Sąd mając na uwadze zasadę ustalania 
przychodu przypadającego na podatnika 
z tytułu uczestnictwa w spółce osobowej, 
wynikającą z art. 8 ust 1 ustawy o podatku 
dochodowym od osób fizycznych , uznał za 
adekwatne zasądzenie od powoda tytułem 
kary kwoty 1500 zł.



www.ikar.wz.uw.edu.pl            internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 2013, nr 1(2)

Tabele orzeczeń SOKiK wydanych w okresie od 1.07. do 31.12.2012 r.148

17. 223/10 2012.10.05

Przedsiębiorstwo 
(...) sp. z o.o. w J.

Oddalenie 
odwołania

Nadużywanie pozycji 
dominującej na lokalnym 
rynku usług zbiorowego 
zaopatrze-nia w wodę 
i odprowadzania ście-
ków na terenie Gminy J., 
polegające na narzucaniu 
uciążliwych warunków przy-
łączenia obiektu budowla-
nego do sieci wodociągowej 
i kanalizacyjnej, przyno-
szących narzucającemu 
nieuzasadnione korzyści, 
w związku z zobowiązywa-
niem odbiorcy do ponosze-
nia części kosztów robót 
niestanowiących – co do 
zakresu – prac związanych 
z budową przyłącza o któ-
rym mowa w art. 2 pkt 5 i 6 
ustawy z dnia 7 czerwca 
2001 r. o zbiorowym zaop. 
w wodę i zbiorowym odpro-
wadzaniu ścieków.

Sąd zważył co następuje:

Strona pozwana trafnie uznała, że tzw. 
wcinka jest fragmentem sieci należącym 
do powódki, własność wcinki jest zawsze 
związana z własnością sieci wodociągowo-
-kanalizacyjnej, na której wcinka została 
zrealizowana. Włączenie jest więc reali-
zowane na sieci wodociągowej lub kana-
lizacyjnej będącej własnością powódki. 
Odcinek sieci od granicy nieruchomości do 
miejsca wykonania włączenia nie jest już 
przyłączem, uwzględniając wyżej cytowane 
i omówione definicje przyłączy, jest frag-
mentem sieci, co znajduje potwierdzenie 
również w sporządzonej opinii biegłego. 
W konsekwencji odbiorca usług wykonu-
jąc odcinek sieci od granicy nieruchomości 
przyłączanej do miejsca włączenia i samo 
włącznie „inwestuje” w cudzą własność. 
Ten fragment sieci jest bowiem własnością 
powodowego Przedsiębiorstwa, które tym 
samym uzyskiwało nieuzasadnioną korzyść 
w rozumieniu art. 9 ust. 1 i 2 pkt 6 uokik, 
będącą wynikiem narzuconych odbiorcy 
usług uciążliwych warunków umowy.

18. 226/10 2012.10.17

Spółdzielnia 
Mieszkaniowa (...) 
z siedzibą w Ł.

Decyzja Prezesa 
z 17.09.2010 r.

Zmiana zaskar-
żonej decyzji 
w pkt i stwierdze-
nie zaniechania 
praktyki z dniem 
05.03.2010 r.

Nadużywanie pozycji 
dominującej na rynku 
udostępniania jej zaso-
bów mieszkaniowych 
w ł., w celu świadczenia 
usług telekomunikacyjnych, 
poprzez odmowę udostęp-
nienia przedsiębiorcy tele-
komunikacyjnemu zasobów 
mieszkaniowych Spółdzielni 
w celu zainstalowania 
infrastruktury telekomu-
nikacyjnej niezbędnej do 
świadczenia usług teleko-
munikacyjnych na rzecz 
mieszkańców tej Spółdzielni 
i stwierdził jej zaniechanie 
z dniem 2.09.2010

Sąd zważył co następuje:

1. Podana data nie stanowiła daty zanie-
chania praktyki opisanej w art. 9 ust. 2 pkt 5 
uokik, która była przedmiotem postępowa-
nia. Decyzja jako przedmiot postępowania 
określa tylko „przeciwdziałanie ukształ-
towaniu się warunków niezbędnych do 
powstania bądź rozwoju konkurencji” a nie 
dodatkowo „narzucanie przez przedsię-
biorcę uciążliwych warunków umów, przy-
noszących mu nieuzasadnione korzyści”. 
Rozgraniczenie dwóch stanów faktycznych 
w niniejszej sprawie uzasadnia przyjęcie, 
że 2.03.2010 roku z dniem przystąpienia 
do negocjacji zaniechano przeciwdziałania 
rozwojowi konkurencji.
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19. 22/11 2012.10.19

Firma Handlowo – 
Usługowa (...) K. 
K. w O

Decyzja Prezesa 
z 4.10.2010 r. 

Oddalenie 
odwołania

Porozumienie zawarte na 
krajowym rynku dostaw 
pieczątek automatycz-
nych dla klientów (odbior-
ców) instytucjonalnych, 
w związku z przetargiem 
na wykonanie i dostawę 
pieczątek automatycznych, 
polegające na uzgodnieniu 
przez tych przedsiębiorców 
warunków składanych ofert 
oraz zachowania w toku 
prowadzonego przetargu, 
polegającego na rezygnacji 
z zawarcia umowy i do-
prowadzenie w ten spo-
sób do wyboru tego z w/w 
przedsiębiorców, który 
zaoferował wyższą cenę na 
wykonanie zamówienia.

Sąd zważył co następuje:

1. Ustalenia stanu faktycznego poczynione 
przez Prezesa UOKiK są całkowicie zbież-
ne z ustaleniami Sądu.

2. Wniosek o urzeczywistnienie zmowy 
przetargowej wzmacnia ponadto niekwe-
stionowana okoliczność, że informacja od 
odwołującego się o odstąpieniu od realizacji 
zamówienia została wysłana P. bezpośred-
nio po otrzymaniu przez niego wiadomości 
o wyniku przetargu i powzięciu pewności, iż 
oferta jego żony S. K. zajęła drugie miejsce 
premiowane przyjęciem zamówienia.

20. 112/11 2012.11.22

Gmina Miasto O

Decyzja Prezesa 
z 17.03.2011 r.

Oddalenie 
odwołania

Nadużywanie przez 
Gminę Miasta O. pozycji 
dominującej na lokalnym 
rynku organizowania 
usług wywozu i składo-
wania odpadów komunal-
nych z terenu Miasta O. 
poprzez narzucanie przed-
siębiorcom funkcjonującym-
na rynku świadczenia usług 
odbierania odpadów komu-
nalnych od właścicieli nieru-
chomości na terenie Gminy 
obowiązku ich przekazywa-
nia do (...) sp. z o.o. w O. 
jako jedynie uprawnionego 
do ich dalszego transportu 
do miejsca ostatecznego 
odzysku lub unieszkodliwia-
nia i nakazał zaniechanie 
stosowania tej praktyki.

Sąd zważył co następuje:

Trafne jest stanowisko Prezesa UOKiK, iż 
Gmina O. miała obowiązek wyznaczyć jako 
miejsce składowania jedno z miejsc wska-
zanych w wojewódzkim planie gospodarki 
odpadami. Jednocześnie możliwe było wska-
zanie dodatkowego miejsca składowania 
odpadów tj Stacji Transferowej(...), która na-
leżała do przedsiębiorstwa będącego włas-
nością Gminy. Nie chodzi tu więc o arbitralne 
uprawnienie gminy do wskazania wybranego 
przez nią w oparciu o własne kryteria skła-
dowiska. Gmina może wskazać tylko jedno 
składowisko ale spośród tych, które przed-
stawił przedsiębiorca we wniosku i które do-
datkowo musi spełniać warunki przewidziane 
w przepisach. Przyjęta przez Gminę O. 
interpretacja nie tylko prowadziła do naduży-
cia zajmowanej pozycji monopolistycznej ale 
skutkowała naruszeniem stosunków konku-
rencyjnych na rynku usług odbioru odpadów 
komunalnych i nieuzasadnionego uprzywile-
jowania należącego do Gminy przedsiębior-
cy, który korzystając z tego uprzywilejowania 
mógł narzucać przedsiębiorcom zbyt wysokie 
ceny za świadczone usługi.
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21. 184/10 2012.11.27
J. K. prow. dział. 
gospod. pod na-
zwą (...)
Decyzja Prezesa 
z 30.12.2009 r.
Oddalenie 
odwołania

Porozumienie zawarte na 
krajowym rynku sprze-
daży i serwisowania 
programów komputero-
wych przeznaczonych dla 
klientów instytucjonal-
nych polegającego na bez-
pośrednim ustalaniu cen 
sprzedaży towarów i cen 
usług świadczonych przez 
partnerów.

Sąd zważył co następuje:
Stwierdzić należy, że w umowie pomiędzy (...) 
a J. K. niewątpliwie zawarte zostało zakazane 
prawem porozumienie określające z góry gra-
nicę ceny jakiej nie mógł przekroczyć powód 
przy odsprzedaży nabytych od K. produktów. 
Istotą tego zapisu było ograniczenie swobody 
niezależnego przedsiębiorcy, jakim był rów-
nież J. K., w zakresie własnej polityki ceno-
wej. Podobny sens miały stosowane przez 
(...) cenniki dla świadczonych przez partne-
rów usług instalacyjnych i serwisowych obej-
mujących produkty K., które wprost określało 
ceny jakie winni stosować partnerzy. Rację 
miał także Prezes UOKiK, że za podstawę 
wymierzania kary przyjął ogólny dochód 
powoda, gdyż ustawa wyraźnie do takiego 
dochodu się odnosi. Zatem dla wymiaru kary 
nie mógł być brany dochód powoda powstały 
tylko w wyniku współpracy z (...).

22. 43/11 2012.12.06 
(...) Sp. z o. o. 
z siedzibą w Z.
Decyzja Prezesa 
z 1.12.2010 r.
Zmiana de-
cyzji poprzez 
obniżenie kary 
pieniężnej

Prezes wydał decyzję nr 
(...), w której nałożył na (...) 
Sp. z o.o. w Z. karę pienięż-
ną w wysokości 65 000 zł 
z tytułu dokonania bez 
uzyskania zgody Prezesa 
UOKiK koncentracji, pole-
gającej na przejęciu przez 
tę spółkę kontroli nad (...) 
Sp. z o.o. w L.
Prezes wskazał że zarów-
no wysokość obrotów na 
terytorium Polski w roku 
obrotowym poprzedzają-
cym rok zgłoszenia obu 
przedsiębiorców przekra-
czała wartość wskaza-
ną w art. 13 ust. 1 pkt. 2 
uokik jak również, sposób 
dokonania koncentracji, 
powodowały powstanie po 
stronie (...) obowiązku zgło-
szenia Prezesowi zamiaru 
koncentracji. Jednocześnie 
nie występowały wskazane 
przez ustawodawcę w prze-
słanki zwalniające od obo-
wiązku zgłoszenia zamiaru 
koncentracji.

Sąd zważył co następuje:
1. W toku postępowania administracyjnego 
Prezes UOKiK prawidłowo ustalił, że w przy-
padku powoda zachodziły przesłanki uza-
sadniające obowiązek zgłoszenia zamiaru 
koncentracji, poprzez przejęcie (...) Sp. z o.o.
2. Sąd podzielił więc pogląd Prezesa 
UOKiK, że zachowanie powoda daję pod-
stawę, by wyciągnąć w stosunku do niego 
konsekwencje karne – jednakże Sąd nie 
zgadza się z wysokością kary. W ocenie 
Sądu wymienione w uzasadnieniu decy-
zji okoliczności, które wpłynęły a wymiar 
kary wskazują, że Prezes za małą wagę 
przypisał okolicznościom związanym ze 
skutkami koncentracji i dobrowolnemu 
zgłoszeniu koncentracji przez przedsiębior-
cę, niezwłocznie po tym jak powziął wiedzę 
o obowiązku notyfikacji koncentracji. Sąd 
zauważa także, że sam Prezes UOKiK nie 
dostrzegł w dokonanej koncentracji za-
grożenia dla konkurencji na rynku. Inną 
bowiem miarą należy ocenić zachowanie 
przedsiębiorcy, którego zamiar koncentracji 
nie uzyskałby akceptacji Presesa UOKiK 
a inną tego, który z cała pewnością zgodę 
na koncentrację by uzyskał. Wobec powyż-
szego, zdaniem Sądu, kara w wys. 5 000 zł 
spełni swoją funkcję represyjną.



www.ikar.wz.uw.edu.pl            internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 2013, nr 1(2)

Tabele orzeczeń SOKiK wydanych w okresie od 1.07. do 31.12.2012 r.151

B. Orzeczenia w sprawach z zakresu zbiorowych interesów konsumentów  
(sygn. akt XVii AmA)

Lp
Sygnatura. Data.

Powód. Sentencja
Sentencja decyzji Prezesa 

UOKiK.
Uzasadnienie wyroku SOKiK

1. 116/10 2012.06.26

P. w K. S.A. z siedzi-
bą w K.

Decyzja Prezesa 
z 25.03.2012 r.

Oddalenie 
odwołania

Praktyką naruszająca zik jest 
działanie powoda polegające 
na stosowaniu postanowień 
wzorców umów, które zostały 
wpisane do Rejestru postano-
wień wzorców umów uzna-
nych za niedozwolone.

Sąd zważył co następuje:

1. Klauzule wpisane już do rejestru 
oraz te powołane w decyzji Prezesa 
UOKiK są tożsame treściowo z tymi 
stosowanymi przez powoda.

2. Prezes UOKiK prawidłowo określił 
okoliczności, które należało wziąć 
pod uwagę przy wymierzaniu kary.

2. 58/11 2012.06.28

P. w W

Decyzja Prezesa 
z 10.12.2012 r.

Oddalenie 
odwołania

Praktyką naruszająca zik jest 
działanie powoda polegające 
na stosowaniu postanowień 
wzorców umów, które zostały 
wpisane do Rejestru postano-
wień wzorców umów uzna-
nych za niedozwolone.

Sąd zważył co następuje:

1. Działanie P. spełniało przesłan-
ki nieuczciwej praktyki rynkowej 
wprowa-dzającej w błąd, określonej 
w ustawie o przeciwdziałaniu nie-
uczciwym praktykom rynkowym.

2. Określenie kary pieniężnej w wyso-
kości X należy zdaniem Sądu uznać 
za świadczące o należytym rozważe-
niu wszystkich okoliczności mających 
wpływ na jej ustalenie.

3. 2/11 2012.08.06

„Miejskie 
Przedsiębiorstwo 
Oczyszczania” Sp. 
z o.o. z/s w W.

Decyzja Prezesa 
z 24.08.2012 r. nr 

Zmiana zaskarżonej 
decyzji, w ten spo-
sób, że słowa „naka-
zuje jej zaniechania” 
zastępuje słowami 
„stwierdza  jej za-
niechanie z dniem 
30.07.2010 roku”.

Obniżenie wys. kary 

Praktyką naruszająca zik jest 
działanie powoda polegające 
na stosowaniu postanowień 
wzorców umów, które zostały 
wpisane do Rejestru postano-
wień wzorców umów uzna-
nych za niedozwolone.

Sąd zważył co następuje:

1. Decyzja pozwanego, uznająca 
działanie powoda za praktykę naru-
szającą zik była zasadna. Z uwagi 
jednak na zaniechanie jej stosowania, 
zaskarżoną decyzje należało w pkt I 
zmienić na podst. art. 47931a § 3 
k.p.c.

2. Mając na względzie fakt zaniecha-
nia stosowania praktyki uzasadnione 
jest, zmniejszenie wysokości orze-
czonej kary pieniężnej.
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4. 229/10 2012.08.13

„W” sp. z o.o. z/s 
w K.

Decyzja Prezesa 
z 19.07.2010 r.

Zmiana zaskarżo-
nej decyzji, nakaz 
zaniechania praktyki 
dla inwestycji „T” w K 
oraz stwierdzenie 
zaniechania prakty-
ki dla inwestycji „C” 
w P.

Praktyką naruszająca zik 
jest działanie powoda po-
legające na stosowaniu we 
wzorcu umownym o nazwie 
,,Przedwstępna umowa usta-
nowienia odrębnej własności 
lokalu i przedwstępna umowa 
sprzedaży lokalu” dla inwesty-
cji „C” we W. postanowień któ-
re zostały wpisane do Rejestru 
postanowień wzorców umów 
uznanych za niedozwolone.

Sąd zważył co następuje:

1. Inwestycja „C” została zaniecha-
na w 2009 r. i Prezes UOKiK nie 
przedstawił dowodu przeciwnego. 
Analizowana sytuacja „C” nie jest 
tożsama z inwestycją „T”. Złożony 
wzorzec dotyczący „T” odnosił się zaś 
do innego etapu inwestycji, nie moż-
na więc uznać, że nastąpiło zanie-
chanie stosowania wzorca objętego 
postępowaniem.

5. 75/11 2012.08.13

Uniwersytet z/s. 
w W. 

Decyzja Prezesa 
z 23.11.2010 r. 

Oddalenie 
odwołania

Praktyką naruszającą zik jest 
działanie powoda polegające 
na stosowaniu w wykorzysty-
wanych wzorcach umownych 
postanowień które zostały wpi-
sane do Rejestru postanowień 
wzorców umów uznanych za 
niedozwolone.

Sąd zważył co następuje:

Dla uznania, że klauzula stanowią-
ca przedmiot postępowania przez 
Prezesem UOKiK oraz klauzula 
wpisana do Rejestru są tożsame 
w treści, nie jest konieczna identycz-
ność porównywanych postanowień. 
Zabiegi stylistyczne polegające na 
przestawieniu szyku zdania, zmianie 
użytych wyrazów, czy zastosowa-
niu synonimów, nie eliminują abu-
zywnego charakteru postanowienia. 
Wystarczy aby hipoteza klauzuli kwe-
stionowanej mieściła się w hipotezie 
klauzuli z Rejestru.

6. 34/11 2012.08.16

TU S.A. z/s w W.

Decyzja  
z 1.10.2010 r.  
Nr RKT - 33/2010

Oddalenie 
odwołania

Praktyką naruszającą zik, 
zamieszczenie we wzorcu 
umownym „Ogólne warun-
ki ubezpieczenia pojazdów 
Autocasco”, postanowienia 
„W przypadku rozwiąza-
nia umowy ubezpieczenia 
przed upływem okresu, na 
jaki została zawarta, ubez-
pieczającemu przysługuje 
zwrot składki za każdy dzień 
niewykorzystanej ochrony 
ubezpieczeniowej oraz propor-
cjonalnie do niewykorzystanej 
sumy ubezpieczenia”, co jest 
niezgodne z art. 813 § 1 kc 
poprzez wprowadzenie nieob-
jętej dyspozycją ww. przepisu

Sąd zważył co następuje:

1. wprowadzenie do § 17 ust. 1 
OWU (w okresie od 1.08.2008 r. do 
31.03.2010 r.) dod. przesłanki w po-
staci niewykorzystanej sumy ubez-
pieczenia, warunkującej wysokość 
zwracanej konsumentowi składki 
w związku z rozwiązaniem umowy 
ubezpieczenia z tytułu niewykorzysta-
nego okresu ochrony ubezpieczenio-
wej było niezgodne z art. 813 § 1 kc. 
Udzielana przez TU konsumentom 
w § 17 ust. 1 OWU informacja była 
więc nierzetelna, nieprawdziwa i nie-
pełna. Oznacza to naruszenie obo-
wiązku określonego w art. 24 ust. 2 
pkt 2 uokik i złamanie zakazu stoso-
wania praktyk naruszających zik.
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przesłanki niewykorzystanej 
sumy ubezpieczenia jako wa-
runkującej wysokość zwra-
canej konsumentowi przez 
zakład ubezpieczeń składki 
z tytułu niewykorzystanego 
okresu ochrony ubezpiecze-
niowej, co stanowi naruszenie 
zakazu określonego w art. 24 
ust. 1 i 2 pkt 2 uokik

7. 12/11 2012.09.04

Company Sp. z o.o. 
z siedzibą w Ł.

Decyzja Prezesa 
z 7.10.2010 r.

Oddalenie 
odwołania

Praktyką naruszającą zik jest 
działanie powoda polegające 
na stosowaniu w wykorzysty-
wanych wzorcach umownych 
postanowień które zostały wpi-
sane do Rejestru postanowień 
wzorców umów uznanych za 
niedozwolone.

Sąd zważył co następuje:

Za nałożeniem kary przemawia 
w szczególności to, iż powódka sto-
sowała trzy klauzule umieszczone 
w jawnym rejestrze, które dodatkowo 
były też już badane przez Prezesa 
(zob. raporty z kontroli w zakresie 
świadczenia usług turystycznych 
z 2004, 2005 i 2008r., dostępne na 
stronie internetowej UOKiK), więc 
jako przedsiębiorca kierujący się 
starannością wymaganą w branży tu-
rystycznej, powódka winna być świa-
doma bezprawności swego działania.

8. 56/11 2012.09.04

S. S. A. z siedzibą 
w W.

Decyzja Prezesa 
z 13.12.2010 r.

Oddalenie 
odwołania

Praktyką naruszającą zik jest 
działanie powoda polegające 
na stosowaniu w wykorzysty-
wanych wzorcach umownych 
postanowień które zostały wpi-
sane do Rejestru postanowień 
wzorców umów uznanych za 
niedozwolone.

Sąd zważył co następuje:

1. Za nałożeniem kary przemawia 
w szczególności to, iż powódka sto-
sowała m. in. klauzulę umieszczoną 
w jawnym rejestrze, więc jako przed-
siębiorca kierujący się starannością 
wymaganą w branży usług pocztowo-
-przewozowych, powódka winna 
być świadoma bezprawności swego 
działania.

2. Za aktywne współdziałanie (bę-
dące przesłanką obniżenia kary) 
nie może być uznane wykonywanie 
przez przedsiębiorcę obowiązków, 
jakie nakłada na niego art. 50 uokik. 
Działania te nie wykraczają poza 
zakres zachowań, do których obliguje 
przedsiębiorcę obowiązujące prawo.
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9. 45/11 2012.09.12

P. Spółka z o.o. z/s 
w W. dawniej P. S.A.

Decyzja Prezesa 
z 13.10.2010 r.

Obniżenie kary 
pieniężnej

1. Praktyką naruszającą zik 
działania P. SA polegające 
na doręczaniu konsumentom 
„Regula-minu świadczenia 
usług telekomu-nikacyjnych 
przez P. SA dla Abonentów” 
oraz „Regulaminu świadczenia 
przez P. S.A. usług telekomu-
nikacyjnych (…)”, obowią-
zujących od 1.07.2009 r. 
w nieczytelnej formie graficz-
nej, tj sporządzonych bar-
dzo małą czcionką o kolorze 
niebieskim, a przez to utrud-
niającą percepcję ich treści 
przez konsumentów, co sta-
nowi naruszenie obowiązku 
formułowania wzorca umów 
jednoznacznie i w sposób 
zrozumiały, wynikającego 
z art. 385 § 2 kc i narusza 
jednocześnie dobre obycza-
je poprzez brak rzetelnego 
traktowania konsumenta jako 
partnera umowy.

2. Praktyką naruszającą zik 
działania przedsiębiorcy P. SA 
polegające na utrudnianiu wy-
konywania przez konsumen-
tów prawa do wypowiedzenia 
umowy o świadczenie usług 
telekomuni-kacyjnych poprzez 
wprowadzanie w błąd co do 
możliwości i sposobu realizacji 
tego prawa.

Sąd zważył co następuje:

1. Czcionka zastosowana do druku re-
gulaminu przez powoda ma wysokość 
0,8 mm i z tej przyczyny treść regula-
minu jest nieczytelna. Okoliczność ta 
została przyznana na rozprawie przez 
pełnomocnika powoda.

2. List przewodni, mimo, że zawierał 
informacje o możliwości rozwiązania 
umowy bez negatywnych skutków, 
nie miał charakteru wzorca umowne-
go w rozumieniu art. 384 kc – nie był 
częścią łączącej strony umowy. Nie 
miała znaczenia również inna forma 
graficzna listu przewodniego oraz 
fakt, że uprawnienie do wypowiedze-
nia umowy wynikało dla konsumen-
tów z treści art. 59 1 Pt. Konsumenci 
z uwagi na niską świadomość prawną 
nie mają stosownej wiedzy o upraw-
nieniach przysługujących im na mocy 
przepisów ustawowych.

3. działanie P. SA naruszało określo-
ny w art. 385 § 2 kc obowiązek for-
mułowania wzorca umowy w sposób 
jednoznaczny i zrozumiały i stanowiło 
naruszenie dobrych obyczajów przez 
nierzetelne traktowanie konsumentów 
jako partnerów umowy.

4. Oceniając natomiast karę należa-
ło zdaniem Sądu uwzględnić jednak 
okoliczność krótkotrwałego stosowa-
nia praktyki i jej zaprzestania przed 
rozpoczęciem postępowania admini-
-stracyjnego. Z tego względu Sąd 
obniżył karę pieniężną o 30%.

10. 54/11 2012.09.18

Bank z siedzibą w W. 

Decyzja Prezesa z 
27.12.2010 r.

Oddalenie 
odwołania

Praktyką naruszającą zik sto-
sowanie we wzorcu umowy 
pod nazwą „Ogólne warun-
ki otwierania i prowadzenia 
przez Bank rachunków wkła-
dów oszczędno-ściowych” 
postanowień umow-nych, 
wpisanych do rejestru posta-
nowień wzorców umów uzna-
nych za niedozwolone.

Sąd zważył co następuje:

1. wszystkie wskazane w zaskarżonej 
decyzji postanowienia wzorca umow-
nego są tożsame z treścią postano-
wień uznanych za niedozwolone.

2. Za adekwatną do wagi dokona-
nych przez powoda naruszeń zik Sąd 
uznał wymierzoną przez Prezesa 
UOKiK powodowi karę pieniężną.
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11. 81/11 2012.09.21

„. D. sp. z o.o. z/s 
w R.

Decyzja Prezesa 
z 3.12.2010 r.

Oddalenie 
odwołania

Praktyką naruszającą zik 
stosowanie w dwóch wzor-
cach umownych postanowień 
umownych, wpisanych do 
rejestru postanowień wzor-
ców umów uznanych za 
niedozwolone.

Sąd zważył co następuje:

1. Okoliczności faktyczne sprawy nie 
są między stronami sporne. Powód 
nie kwestionował faktu stosowania 
wzorców umownych zawierających 
przywołane przez Prezesa UOKiK 
postanowienia. 

2. W ocenie Sądu wobec uwzględnie-
nia przez Prezesa UOKiK wszelkich 
okoliczności łagodzących, mających 
wpływ na obniżenie kary, brak jest 
podstaw do zmniejszenia wysoko-
ści określonej w zaskarżonej decyzji 
kwoty kary pieniężnej.

12. 11/11 2012.10.01

(...) Sp. z o.o. Sp.k. 
z siedzibą w W

Decyzja Prezesa 
z 19.10.2010 r.

Oddalenie 
odwołania

Praktyką naruszającą zbio-
rowe interesy konsumentów, 
określoną w art. 24 ust. l i 2 
pkt 2 uokik naruszenie przez 
powoda obowiązku udziela-
nia konsumen-tom w umowie 
pożyczki rzetelnej, prawdziwej 
i pełnej informacji.

Sąd zważył co następuje:

1. powód naruszył obowiązek rze-
telnej, prawdziwej i pełnej informa-
cji w zakresie określonym ustawą 
o kredycie konsumenckim. Ponadto 
wprowadzał konsumentów w błąd co 
do łącznej kwoty wszystkich kosztów, 
opłat i prowizji. Nadto łączna kwota 
tych kosztów przekraczała zastrzeżo-
ny w § 7 a ustawy o kredycie konsu-
menckim próg 5% kwoty udzielonej 
pożyczki.

2. Zasadne było zatem rozstrzygnię-
cie zawarte w pkt I–VII zaskarżonej 
decyzji, uznające opisane tam działa-
nia powoda za naruszające zik.

13. 48/11 2012.10.02

S. O. prowadz. 
działal. gospod. pod 
nazwą (...) z siedzibą 
w L.

Decyzja Prezesa 
z 22.11.2010 r.

Oddalenie 
odwołania

Działanie przedsiębiorcy pole-
gające na stosowaniu praktyki 
wskazanej w art. 6 ust. 1 i 4 
pkt 2 ustawy z dnia 23 sierp-
nia 2007 r. o przeciwdziała-
niu nieuczciwym praktykom 
rynkowym, polegające na 
zaniechaniu wprowadzają-
cym w błąd poprzez pomijanie 
w „Regulaminie przewozu osób 
i bagażu…” istotnych informacji 
tj. imienia, nazwiska oraz adre-
su przedsiębiorcy, potrzebnych 
konsumentowi do podjęcia de-
cyzji dotyczącej umowy, której 
inaczej by nie podjął, a także

Sąd zważył co następuje:

1. W rozpatrywanym przypadku w od-
niesieniu do każdej z opisanych w de-
cyzji praktyk powoda zachodzą obie 
niezbędne przesłanki dla stwierdze-
nia stosowania przez powoda praktyk 
naruszających zik

2. Zdaniem Sądu, kara w wysokości 
łącznej 48 230 zł spełni swoją funkcję 
prewencyjną – jest wyraźnym ostrze-
żeniem na przyszłość dla powoda 
i innych podmiotów, zapobiegającym 
powtarzaniu nagannych zachowań 
oraz represyjną – stanowi dolegli-
wość dla przedsiębiorcy, nie niosąc
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naruszenie art. 7, art. 63 ust. 
1 i 2 oraz art. 17 ust. 4 ustawy 
Prawo przewozowe; ustawy 
z dnia 18.07.2002 r. o świad-
czeniu usług drogą elektronicz-
ną; art. 21 pkt 2 ustawy z dnia 
2.07.2004 r. o swobodzie dzia-
łalności gospodarczej.

ze sobą jednocześnie ryzyka wyelimi-
nowania go z obrotu gospodarczego 
(wyrok SOKiK z dn. 26.07.2007 r. 
sygn. akt XVII AmE 40/07).

14. 98/12 2012.10.02

(...) S.A. z siedzibą 
w K

Decyzja Prezesa 
z 21.09.2009 r.

Oddalenie 
odwołania

Praktyką naruszającą zik 
stosowaną przez (...) S.A. 
z siedzibą w K., obciąża-
nie odbiorców, niebędą-
cych właścicielami układów 
pomiarowo-rozliczeniowych, 
kosztami sprawdzenia prawid-
łowości działania tych układów 
w sytuacji, gdy nie poddano 
ich badaniom laboratoryjnym, 
co jest działaniem bezpraw-
nym, tj. sprzecznym z § 43 
ust. 3 rozporządzenia MG 
z dnia 4.05.2007 r. w sprawie 
szczegółowych warunków 
funkcjonowania systemu elek-
tromagnetycznego i nakazał 
zaniechania jej stosowania.

Sąd zważył co następuje:

1. Skala naruszenia jest stosunkowo 
duża, gdyż powód zakresem swego 
działania obejmuje województwo ma-
łopolskie i cześć czterech innych wo-
jewództw. Dla wymiaru kary nie bez 
znaczenia był fakt, że spółka miała 
świadomość, iż co najmniej w nie-
których ze sprawdzonych urządzeń, 
badanie laboratoryjne mogłoby po-
twierdzić wadliwość działania układu 
pomiarowego, a mimo to nie kierowa-
ła urządzeń do badań laboratoryj-
nych. Odwoływanie się więc w tym 
zakresie do doświadczenia inżynier-
skiego jest chybione, bo nie mogło 
ono zastąpić badań laboratoryjnych. 
Dlatego zdaniem Sądu stopień na-
ganności zachowania powoda wcale 
nie jest znikomy jak sugeruje odwoła-
nie a orzeczona kara jest adekwatna 
do zakresu i stopnia naruszenia zik.

15. 74/10 2012.10.05

(...) spółka z o.o. 
w W. 

Decyzja Prezesa 
z 29.12.2009 r.

Oddalenie 
odwołania

Praktyką naruszającą zik sto-
sowanie we wzorcu umowy 
pod nazwą „Ogólne warun-
ki otwierania i prowadzenia 
przez Bank rachunków wkła-
dów oszczędnościowych” 
postanowień umownych, 
wpisanych do rejestru posta-
nowień wzorców umowy uzna-
nych za niedozwolone.

Sąd zważył co następuje:

Sąd podziela stanowisko Prezesa, 
dotyczące oceny naruszeń i wagi 
naruszonego dobra. Odnośnie prak-
tyki opisanej w pkt I.1 Prezes UOKiK 
stwierdził, że miała ona charakter 
długotrwały, była stosowana ponad 
rok, co dało podstawę do oceny wagi 
naruszenia na poziomie (...) przychodu 
osiągniętego przez spółkę w 2008 r. 
Zasadnie uwzględniono okoliczność 
obciążającą w postaci ogólnopolskiego 
zasięgu praktyki. Brak jest natomiast 
okoliczności łagodzących. Zarówno 
kwotowy, jak i procentowy wymiar kary 
jest adekwatny do wagi naruszenia, jak 
i sytuacji finansowej spółki.
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16. 59/11 2012.10.08

(...) Sp. z o.o. z sie-
dzibą w R. 

Decyzja Prezesa 
z 23.11.2010r

Oddalenie 
odwołania

Praktyką naruszającą zik sto-
sowanie we wzorcu umowy 
pod nazwą „Umowa zobo-
wiązująca do budowy loka-
lu i ustanowienia odrębnej 
własności lokalu i przeniesie-
nia własności oraz udziału 
w nieruchomości”, postano-
wień umownych, wpisanych 
do rejestru postanowień 
wzorców umowy uznanych za 
niedozwolone.

Sąd zważył co następuje:

1. Prezes UOKiK trafnie przyjął, iż 
odwołujący stosował postanowienia 
wzorców umów analogiczne w swej 
treści do wpisanych do rejestru 
wzorców umownych uznanych za 
niedozwolone, co stanowiło prakty-
kę przeciwko zbiorowym interesom 
konsumentów.

2. Nałożona kara w sposób adekwat-
ny uwzględnia okoliczności niniejszej 
sprawy, a także bezprawny, długo-
trwały i uciążliwy dla konsumentów 
charakter stwierdzonej praktyki.

17. 16/11 2012.10.08

Przedsiębiorstwa (...) 
Sp. z o.o. z siedzibą 
w S.

Decyzja Prezesa 
z 16.09.2010 r.

Oddalenie 
odwołania

Praktyką naruszającą zik sto-
sowanie we wzorcu umowy 
pod nazwą „Umowa” posta-
nowień umownych, wpisa-
nych do rejestru postanowień 
wzorców umowy uznanych za 
niedozwolone.

A także niedopełnienie obo-
wiązków wynikających z 
art. 56 ust. 3 pkt 3, 11 i 13–15 
ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. 
Pt poprzez nieokreślenie 
w stosowanym wzorze umowy 
o świadczenie usług telewi-
zji kablowej zatytułowanym 
„Umowa” podstawowych kwe-
stii: m.in. terminu oczekiwania 
na przyłączenie do sieci lub 
terminu rozpoczęcia świadcze-
nia usług telewizji kablowej, co 
stanowi praktykę naruszającą 
zik, polegającą na naruszaniu 
obowiązku udzielania konsu-
mentom rzetelnej, prawdziwej 
i pełnej informacji.

Sąd zważył co następuje:

1. Oceniając zebrany w sprawie ma-
teriał dowodowy Sąd nie dopatrzył się 
jakichkolwiek podstaw, czy też oko-
liczności, które uzasadniałyby zmianę 
przedmiotowej Decyzji we wniosko-
wanym przez powoda zakresie, a za-
tem w kwestii wysokości nałożonych 
na powoda kar pieniężnych.

2. Wymiar kar ustalony przez 
Prezesa UOKiK uwzględnia w spo-
sób należyty dyrektywy wymiaru kary 
określone w art. 111 uokik a za-
tem uwzględnia okres, stopień oraz 
okoliczności naruszenia przepisów 
ustawy, a także uprzednie naruszenie 
przepisów ustawy.

18. 17/11 2012.10.15

Bank S.A. z siedzibą 
w W.

Decyzja Prezesa 
z 3.08.2010 r.

Praktyką naruszającą zik, 
działanie powoda polegające 
na nieumieszczaniu w rekla-
mach oferowanych przez Bank 
kredytów informacji o wysoko-
ści rzeczywistej rocznej stopy 
oprocentowania wyliczonej od 

Sąd zważył co następuje:

1. Rozstrzygnięcie zawarte w pkt I i II 
zaskarżonej Decyzji nie określa któ-
rych reklam dotyczy zarzut ani okresu 
stosowania praktyki. Z treści uzasad-
nienia wynika, że Prezes UOKiK kwe-
stionował jedynie niektóre z reklam
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Uchylenie za-
skarżonej decyzji 
w całości

całkowitego kosztu kredytu, 
zgodnie z wymogami za-
wartymi w ustawie z dnia 
20 lipca 2001 r. o kredycie 
konsumenckim.

 (np. brak jest zarzutów odnośnie kre-
dytu „na naukę”, czy „odnawialnego”). 

2. Do decyzji nakładającej kare 
pieniężną obowiązuje wyższy stan-
dard ochrony praw przedsiębiorcy ze 
względu na konieczność zapewnie-
nia skuteczności w polskim porząd-
ku prawnym przepisom Europejskiej 
Konwencji Praw Człowieka 
i Podstawowych Wolności w zakresie 
w jakim ETPC przyjmuje gdy docho-
dzi do wymierzenia przedsiębiorcy 
kary pieniężnej, zasady sądowej 
weryfikacji prawidłowości orzecze-
nia organu regulacji w tym zakre-
sie, powinny odpowiadać wymogom 
analogicznym do tych, które obowią-
zują sad orzekający w sprawie karnej 
(vide Wyrok SN z dnia 21.09.2010 r. 
sygn. III Sk 8/10 niepubl. i Wyrok 
SA w z dnia 12.01.2011 r. syn VI Ca 
782/10 niepubl.). Określoność czy-
nu za który nakładana jest sankcja 
w postaci kary pieniężnej stanowi 
w związku z tym wymóg o charakte-
rze podstawowym, który w niniejszej 
sprawie nie został spełniony.

19. 76/11 2012.10.29

Miejskie Wodociągi 
i Kanalizacja w B. 
Sp. z o.o. z siedzibą 
w B.

Decyzja Prezesa 
z 31.12.2010 r.

Obniżenie kary 
pieniężnej

Praktyką naruszającą zik dzia-
łania Miejskich Wodociągów 
i Kanalizacji w B. Sp. z o.o. 
z siedzibą w B. polegające na 
naruszeniu obowiązku udzie-
lania konsumentom rzetelnej, 
prawdziwej i pełnej informacji 
poprzez niezamieszczenie we 
wzorcu umownym „Umowa 
Nr… o zaopatrzenie w wodę 
i odprowadzanie ścieków” sze-
regu postanowień co stanowi-
ło naruszenie art. 24 ust. 1 i 2 
pkt 2 uokik i nakazał zaniecha-
nie jej stosowania.

Sąd zważył co następuje:

Sąd przyjmując częściową zasadność 
odwołania poprzez odmienną oce-
nę naruszenia zbiorowych interesów 
konsumentów tj. art. 6 ust. 3 pkt 1 
i art. 8 ust. 1 ustawy o zbiorowym… 
zmienił zaskarżoną decyzję w za-
kresie wymiaru kary zmniejszając 
ją o 1/5 (15 798,20 zł). Kara została 
nałożona za pięć naruszeń, stąd przy 
uznaniu braku naruszenia obowiąz-
ku udzielania konsumentom rzetel-
nej, prawdziwej i pełnej informacji na 
etapie zawierania umów (ilość usług) 
oraz dopuszczalność rozwiązania 
umowy przez odbiorcę, ulega propor-
cjonalnemu obniżeniu.
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20. 165/11 2012.11.15

(...) sp. z o.o. z/s w I.

Decyzja Prezesa 
z 02.08.2011 r.

Oddalenie 
odwołania

Praktyką naruszającą zik 
stosowanie we wzorcu umo-
wy postanowień umownych, 
wpisanych do rejestru posta-
nowień wzorców umowy uzna-
nych za niedozwolone.

Sąd zważył co następuje:

Brak jest w ocenie Sądu podstaw 
prawnych i możliwości do obniżenia 
nałożonej kary lub odstąpienia od jej 
nałożenia wobec niezaprzeczalności 
stosowania niedozwolo-nej praktyki 
przez powoda.

21. 29/11 2012.11.19

(...) Sp. z o.o. z sie-
dzibą w K.

Decyzja Prezesa 
z 11.10.2010 r.

Oddalenie 
odwołania

Praktyką naruszającą zik dzia-
łanie powoda, polegające na 
stosowaniu w obrocie z udzia-
łem konsumentów wzorców 
umów o zaopatrzenie w wodę 
oraz umów o zaopatrzenie 
w wodę i odprowadzanie ście-
ków zawie-rających postano-
wienie „W razie dokonywania 
przez Usługobiorcę zmian 
w urządzeniach, przyłączach 
i instalacjach wodociągo-
wych (...) mających negatyw-
ny wpływ na funkcjonowanie 
urządzeń wodociągowo-ka-
nalizacyjnych, umowa ulega 
rozwiązaniu w trybie natych-
miastowym, a Usługodawca 
dokona odcięcia dostawy 
wody”, którego treść stoi 
w sprzeczności z art. 8 ust. 1 
ustawy z dnia 7 czerwca 
2001 r. o zbiorowym zaopa-
trzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzaniu ścieków 
(Dz.U. z 2006 r. Nr 123, 
poz. 858 ze zm.) i nakazał za-
niechanie jej stosowania.

Sąd zważył co następuje:

1. Ustalony stan faktyczny nie był 
przez powoda kwestionowany zarów-
no w toku prowadzonego postępowa-
nia administra-cyjnego, jak również 
w postępowaniu sądowym.

2. W niniejszej sprawie przesłan-
ki do nienakładania kary pieniężnej 
na powoda nie zachodzą. Należy 
bowiem mieć na uwadze znaczny 
czas trwania praktyki (od 2007 roku), 
a także, że stosowanie praktyki było 
działaniem świadomym powoda, któ-
ry jako przedsiębiorca działający od 
lat na tym rynku musiał z pewnością 
znać przepisy art. 8 ustawy z dnia 
7 czerwca 2001 roku o zbiorowym 
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzaniu ścieków.

22. 49/11 2012.11.26

Sp. z o.o. z siedzibą 
w G.

Decyzja Prezesa 
z 30.11.2010 r.

Oddalenie 
odwołania

Praktyką naruszającą zik 
zamieszczenie we wzorcach 
umów stosowanych w obrocie 
z konsumentami postanowień 
niezgodnych z § 17 ust. 1 
rozporządzenia Min. Budow. 
z dnia 28.06.2006 r. w sprawie 
określania taryf, wzoru wnio-
sku o zatwierdzenie taryf oraz 
warunków rozliczeń za zbioro-
we zaopatrzenie w wodę 

Sąd zważył co następuje:

1. Wydaną decyzję powód zaskarżył 
wyłącznie w zakresie w jakim zosta-
ła nałożona na niego kara pieniężna 
w wysokości 10 575 złotych z tytułu 
naruszenia zakazu o jakim mowa 
w art. 24 ust. 1 i 2 uokik w zakresie 
opisanym w punktach II–VIII decyzji.

2. Przesłanki do nienakładania kary 
pieniężnej na powoda nie zachodzą. 
Wymiar kary stanowi jedynie (...) 
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i zbiorowe odprowadzanie 
ścieków a także art. 8ust l i art. 
6 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 
czerwca 2001 r. o zbiorowym 
zaopatrzeniu w wodę i zbioro-
wym odprowadzaniu ścieków.

przychodu osiągniętego przez powo-
da w 2009 roku i 1,8% maksymalnego 
wymiaru kary, jaką Prezes UOKiK mógł 
wymierzyć przedsiębiorcy za to naru-
szenie. Uwzględnia również w sposób 
należyty dyrektywy wymiaru kary okre-
ślone w art. 111 uokik a zatem okres, 
stopień oraz okoliczności naruszenia 
przepisów ustawy, a także uprzednie 
naruszenie przepisów ustawy.

23. 50/11 2012.11.26

Szkoła (...) w W.

Decyzja Prezesa 
z 30.12.2010 r.

Oddalenie 
odwołania

Praktyką naruszającą zik 
stosowanie we wzorcu umo-
wy pod nazwą „Umowa 
o warunkach odpłatności za 
świadczone usługi edukacyj-
ne” postanowień umownych, 
wpisanych do rejestru posta-
nowień wzorców umowy uzna-
nych za niedozwolone.

Sąd zważył co następuje:

W celu wykazania naruszenia art. 
24 ust. 2 pkt 1 uokik konieczne jest 
każdorazowe wykazanie przez organ 
dwóch elementów tożsamości kwe-
stionowanych klauzul z klauzulami 
wpisanymi do Rejestru. Przy badaniu 
tożsamości treści klauzuli kwestiono-
wanej z treścią klauzuli wpisanej do 
Rejestru należy zweryfikować: cel, ja-
kiemu służy kwestionowana klauzula, 
kontekst, w jakim została ona umiesz-
czenia w Rejestrze, a także podobień-
stwo stanu faktycznego, będącego 
podstawą abstrakcyjnej oceny abu-
zywności danej klauzuli. W niniejszej 
sprawie zważyć należało, że twierdze-
nia o braku tożsamości klauzul stoso-
wanych przez powoda i wpisanych do 
rejestru są bezzasadne.

24. 28/11 2012.12.10

Wyższa Szkoła (...) 
w P.

Decyzja Prezesa 
z 27.12.2010 r.

Oddalenie 
odwołania

Praktyką naruszającą zik sto-
sowanie we wzorcu umowy 
pod nazwą „umowa”, posta-
nowień umownych, wpisa-
nych do rejestru postanowień 
wzorców umowy uznanych za 
niedozwolone.

Praktyką naruszającą zik bez-
prawne działania powódki po-
legające na pobieraniu opłaty 
za wydanie indeksu, legityma-
cji, książeczki zdrowia oraz

Sąd zważył co następuje:

1. Odnośnie pierwszego zakwestio-
no-wanego zapisu odpowiada on 
klauzuli wpisanej do Rejestru niedo-
zwolonych postanowień pod nume-
rem 1297. 

2. Odnośnie drugiego podkreślić na-
leży, że analogiczne zapisy zostały 
wpisane do Rejestru niedozwolonych 
postanowień także pod poz. 426, 
392, 393.
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dyplomu ukończenia studiów 
wraz z dwoma odpisami w wy-
sokości stanowiącej równo-
wartość 100 Euro, co narusza 
§ 20 ust ust. l i 2 pkt l, 2, 3 i 4 
rozporządzenia MNiSW z dnia 
2 listopada 2006 t. w sprawie 
dokumentacji przebiegu stu-
diów i nakazał zaniechania jej 
stosowania.

3. W zakresie pobieranych opłat 
za wydanie indeksu, legitymacji, 
książeczki zdrowia oraz dyplomu 
ukończenia studiów z dwoma odpi-
sami powód był związany § 20 ust. 
1 i 2 powołanego rozporządzenia. 
Nierespektowanie tych przepisów sta-
nowiło równocześnie praktykę naru-
szającą zik.

elżbieta Krajewska
Stały współpracownik CARS, prawnik w kancelarii SPCG sp. k.,
doktorant stacjonarny na UW, aplikant adwokacki.
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Tabela orzeczeń Sądu Najwyższego, Sądu Apelacyjnego 
w Warszawie i Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów 

w sprawach telekomunikacyjnych,  
wydanych od 1.07. do 31.12.2012 r. 

A. Orzeczenia Sądu Najwyższego 

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. 21/12 2012.11.26

Telekomunikacja 
Polska SA prze-
ciwko Prezesowi 
UKE

o nałożenie kary 
pieniężnej

  Postanowienie 
SA z 17.01.2012

  Wyrok SOKiK 
z 8.06.2009

  Decyzja 
Prezesa 
z 17.08.2007

skarga kasacyjna 
strony pozwanej

Odrzucenie skargi kasacyjnej Prezesa wnie-
sionej od postanowienia SA umarzającego 
postępowanie z apelacji Prezesa. 

Sprawa zakończona wyrokiem SA 
z 17.01.2012 r. uwzględniającym apelację 
powoda. Konsekwencją było uchylenie wy-
roku SOKiK i decyzji Prezesa. SA uwzględnił 
dalej idącą apelację powoda, więc rozpozna-
nie zarzutów apelacji Prezesa w odniesieniu 
do wyroku SOKiK stało się zbędne. 

2. 22/12 2012.11.26

Telekomunikacja 
Polska SA prze-
ciwko Prezesowi 
UKE

o nałożenie kary 
pieniężnej

  Wyrok SA 
z 17.01.2012

  Wyrok SOKiK 
z 8.06.2009

1. Czy i w jakim zakresie 
sąd, któremu sprawa prze-
kazana do ponownego 
rozpoznania jest na mocy 
art. 39820 k.p.c. związany 
wykładnią prawa unijnego 
dokonaną w tej sprawie 
przez SN.

2. Potrzeba wykładni art. 
209 i 210 Pt poprzez wy-
jaśnienie, czy w sytuacji 
gdy Prezes przeprowadził 

1. Zagadnienie prawne rozstrzygnięte 
przez TS (np. wyrok z 9.03.2010 r. w spra-
wie C-378/08) i SN (postanowienie z 
28.04.2010 r., III CZP 3/10). Skarga kasa-
cyjna Prezesa nie zawiera argumentacji, wg 
której stanowisko SN w przedmiocie związa-
nia sądu drugiej instancji wykładnią prawa 
unijnego dokonaną przez SN w postępowa-
niu kasacyjnym byłoby wadliwe i wymagało 
zmiany celem zapewnienia zgodności z pra-
wem unijnym. Z orzeczeń TS wynika, że ze 
względu na wymogi wynikające z zasady
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  Decyzja 
Prezesa 
z 17.08.2007

skarga kasacyjna 
strony pozwanej

postępowanie kontrolne, 
z art. 199 Pt, niedozwo-
lone jest nałożeniena 
przedsiębiorcę kary pie-
niężnej bez uprzedniego 
wezwania go do usunięcia 
naruszenia, które zostało 
stwierdzone po zakończe-
niu kontroli.

skuteczności prawa unijnego krajowa zasada 
związania sądu niższej instancji interpretacją 
sądu wyższej instancji może być przełama-
na przez sąd niższej instancji. W przypadku 
gdy nie podziela on wykładni prawa unijnego 
dokonanej przez sąd wyższej instancji powi-
nien wystąpić z pytaniem prejudycjalnym do 
TS. 

2. Nie zachodzi potrzeba wykładni tych prze-
pisów, ponieważ kwestię tę można rozstrzyg-
nąć w oparciu o wyroki SN z: 14.02.2012 r., 
III SK 24/11 i 9.05.2012 r., III SK 35/11. 

3. 23/12 2012.12.13

Telekomunikacja 
Polska SA prze-
ciwko Prezesowi 
UKE

o nałożenie kary 
pieniężnej

  Wyrok SA 
z 20.12.2011

  Wyrok SOKiK 
z 21.10.2010

  Decyzja 
Prezesa

skarga kasacyjna 
strony powodowej

Problem zgodności 
art. 139 ust. 4 w zw. 
z art. 33 Pt z art. 11  
dyrektywy 2002/20.

Skarga kasacyjna nie spełnia wymogów 
jej rozpoznania ze względu na: brak wyka-
zania występowania przesłanki publiczno-
prawnej jej rozpoznania, oraz konieczność 
wykładni przepisów prawnych budzących 
wątpliwości lub wywołujących rozbieżności 
w orzecznictwie.

4. 24/12 2012.12.13

Polska Telefonia 
Cyfrowa SA prze-
ciwko Prezesowi 
UKE

o zmianę umowy

  Wyrok SA 
z 16.12.2011

  Wyrok SOKiK 
z 9.02.2011

  Decyzja 
Prezesa 
z 13.02.2009

skarga kasacyjna 
strony pozwanej

Czy przedsiębiorca teleko- 
munikacyjny wnoszący 
odwołanie powołując się 
na uchybienie regulatora 
polegające na nieprzepro- 
wadzeniu postępowania 
konsultacyjnego w ro-
zumieniu art. 15 pkt 1–4 
Pt obowiązany jest wy-
kazywać wpływ tego 
uchybienia na treść roz-
strzygnięcia, czy uchybie-
nie to powinno skutkować 
uchyleniem decyzji? 

Nieuzasadnione twierdzenie Prezesa, zgod-
nie, z którym brak podstaw do uchylenia 
jego decyzji z powodu, niewykazania przez 
odwołującego wpływu braku postępowania 
konsultacyjnego na merytoryczne rozstrzyg-
nięcie sprawy. Zagadnienie to zostało roz-
strzygnięte w wyrokach SN z 24.01.2012 r., 
III SK 23/11 i z 18.05.2012 r., III SK 37/11. 
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5. 27/12 2012.12.14

Telekomunikacja 
Polska SA prze-
ciwko Prezesowi 
UKE 

o określe-
nie warunków 
udostępniania

  Wyrok SA 
z 21.12.2011

  Wyrok SOKiK 
z 10.11.2010

  Decyzja 
Prezesa 
z 25.07.2008

skarga kasacyjna 
strony pozwanej

Czy w postępowaniu 
odrębnym w sprawach 
z zakresu regulacji tele-
komunikacji i poczty sąd 
badając celowość i le-
galność decyzji organu 
regulacyjnego bierze pod 
uwagę stan rzeczy z chwili 
zamknięcia rozprawy, czy 
też z chwili wydania za-
skarżonej decyzji?

Sądy (SOKiK i SA) w sprawach z odwołania 
od decyzji organów regulacyjnych, rozpo-
znając sprawę merytorycznie uwzględniają 
stan faktyczny i prawny istniejący w chwili 
 orzekania. SN wypowiedział się w tej kwe-
stii w wyroku z 20.09.2011 r., III SK 55/10 
(zob. postanowienie SN z 18.10.2011 r., 
III SK 25/11).
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Wyroki (sygn. akt iii SK)

Lp
Sygnatura. Data.
Przedmiot sporu. 
Strony itd.

Najważniejsze wskaza-
ne zagadnienia prawne.

Sentencja. Uzasadnienie.

1. 3/12 2012.10.19

o ustalenie wa-
runków dostępu
Polkomtel Sp. 
z o.o. przeciwko

Prezesowi UKE

  Wyrok SA 
z 22.07.2011

  Wyrok SOKiK 
z 10.06.2010

  Decyzja 
Prezesa

skarga kasacyjna 
strony pozwanej

Zaskarżonemu wyrokowi 
Prezes Urzędu zarzucił 
naruszenie: 

1. art. 386 § 1 k.p.c. w zw. 
z art. 479(64) § 2 k.p.c. 
i art. 325 k.p.c. w zw. 
z art. 391 § 1 zd. 1 k.p.c. 

2. art. 321 § 1 k.p.c. 
w zw. z art. 391 § 1 k.p.c. 
i art. 383 k.p.c.

3. art. 28 ust. 1 pkt 1–8 Pt  
i art. 27 ust. 2 Pt w zw. 
z art. 5 ust. 1 i 4 oraz 
art. 2 ust. 2 lit. a) dyrekty-
wy 2002/19/WE. 

4. art. 28 ust. 1 pkt 1–8 
i art. 27 ust. 2 Pt w zw. 
z art. 5 ust. 1 i 4 dyrek-
tywy 2002/19/WE oraz 
art. 20 ust. 1 i 2 dyrektywy 
2002/21/WE.

Uchylenie zaskarżonego wyroku w punkcie 
1.1. i przekazanie sprawy w tym zakresie do 
ponownego rozpoznania SA.

Art. 5 ust. 1 dyrektywy 2002/19/WE wywołuje 
wątpliwości, których samodzielne rozstrzyg-
nięcie przez sąd krajowy nie jest właściwe 
z uwagi na podział obowiązków między TS 
a sądy krajowe. Artykuł ten nie był przedmio-
tem wykładni przez TS w zakresie przesłanki 
niezbędności interwencji krajowego organu 
regulacyjnego. Nieuprawniony jest pogląd 
Prezesa, że może on wydawać decyzje o po-
łączeniu sieci, gdy przedsiębiorcy telekomu-
nikacyjni osiągnęli porozumienie w zakresie 
świadczenia usług telekomunikacyjnych ta-
kich jak SMS i MMS z uwagi na potrzebę ca-
łościowego określenia warunków współpracy.

Art. 28 ust. 1 w zw. z art. 27 ust. 2 Pt sformu-
łowano zbyt ogólnie. Przepisy te przyznają 
Prezesowi szeroki, w porównaniu z prawem 
UE, zakres kompetencji, jak i szeroki zakres 
uznania przy podejmowaniu decyzji o inter-
wencji na rynku telekomunikacyjnym w po-
staci nałożenia obowiązku połączenia sieci.
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Orzeczenia Sądu Apelacyjnego w Warszawie (sygn. akt Vi ACa)

Lp

Sygnatura. Data. 
Powód.

Decyzja Prezesa 
UKE wraz 

z sentencją.

Sentencja i uzasadnienie wyroku 
SOKiK

Sentencja i uzasadnienie 
wyroku SA

1. 202/12 2012.07.04
(…) z siedzibą 
w (…)
Decyzja 
z 25.09.2006 r. 
o nałożeniu kary 
pieniężnej z po-
wodu narusze-
nia obowiązku 
określenia cen 
usług na podsta-
wie kosztów ich 
świadczenia.

SOKiK uchylił zaskarżoną decyzję. 
Słuszny jest zarzut naruszenia przez 
Prezesa art. 221 ust. 1 pkt 1 lit. 1 
w zw. z art. 46 ust. 3 pkt 3 lit. c Pt. 
Obowiązek wynikający z art. 46 ust. 3 
pkt 3 lit. c Pt powinien odnosić się 
tylko do usług telekomunikacyjnych, 
na rynku których przedsiębiorca tele-
komunikacyjny ma znaczącą pozycję. 
Wskazano, że w momencie wydania 
decyzji (…) posiadała znaczącą po-
zycję na rynku usług telefonicznych 
w sieciach stacjonarnych, zaś szero-
kopasmowy dostęp do Internetu, nie 
jest w świetle Pt usługą telefoniczną. 
Stosownie do wyroku TS 
z 06.05.2010 r. (C-545/08), regulu-
jąc detaliczne taryfy za usługi szero-
kopasmowego dostępu do Internetu 
bez uprzedniej analizy rynkowej, 
Polska uchybiła zobowiązaniom 
art. 16 i 17 dyrektywy o usłudze 
powszechnej w zw. z art. 16 i 27 dy-
rektywy ramowej. 

SA oddalił apelację. 
Brak możliwości zastosowania 
obowiązku określania cen usług na 
podstawie kosztów ich świadcze-
nia do usługi… wynika z wyroku 
TS UE z 6.05.2010 r. w sprawie 
C- 545/08.
W ocenie SA wykładania art. 61 
ust. 2 Pt proponowana przez 
Prezesa, polegająca na przyję-
ciu, że przewidziany obowiązek 
ustalania cen na podstawie przej-
rzystych, obiektywnych i niedys-
kryminujących kryteriów oznacza, 
że w przypadku usług nieregulo-
wanych (takich jak usługi szeroko-
pasmowego dostępu do Internetu) 
istnieje obowiązek oparcia cen o 
wyniki kalkulacji kosztów, nie jest 
uprawniona. 

2. 384/12 2012.08.30
(…) S.A.
Decyzja 
z 10.06.2008 r.
Nałożenie kary 
pieniężnej w wy-
sokości 100000 zł 
z powodu niewy-
pełnienia obowiąz-
ków regulacyjnych 
(art. 40 ust. 2 Pt).

SOKiK oddalił odwołanie. 
Powód nie przedstawił Prezesowi 
uzasadnienia wysokości opłat w wy-
znaczonym terminie co uprawniało 
do nałożenia kary pieniężnej zgod-
nie z art. 209 ust. 1 pkt 1 Pt.
Zdaniem Sądu znikomy stopień 
szkodliwości społecznej czynu nie 
jest przesłanką negatywną do nało-
żenia kary na operatora. 

SA częściowo zmienił zaskar-
żony wyrok (obniżenie kary 
pieniężnej).
Nałożenie na powoda obowiązku 
ustalania opłat z tytułu dostępu 
telekomunikacyjnego w oparciu 
o ponoszone koszty jest równo-
znaczny z nałożeniem bezwzględ-
nego obowiązku przedstawienia 
prezesowi uzasadnienia wysokości 
opłat. Pt nie uzależnia tego obo-
wiązku od innych warunków, w tym 
od uprzedniego zaistnienia stawek 
opłat w relacjach handlowych.
Na uwzględnienie zasługiwał zarzut 
nałożenia na powoda zbyt wygóro-
wanej kary. Oceniając działalność 
podmiotu przy wymierzaniu kary, 
należy brać pod uwagę prawomoc-
ne decyzje wydane wobec niego. 
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3. 551/11 2012.10.11

(…) z siedzibą 
w (…) przy udziale 
zainteresowanego 
(…) Sp. z o.o.

Decyzja 
z 17.02.2009 r.

o zmianę umowy 
(w sprawie warun-
ków współpracy 
i zasad rozliczeń)

SOKiK uchylił zaskarżoną decyzję. 

Decyzja dotyczyła dostępu tele-
komunikacyjnego. Na podstawie 
art. 15 Pt jej wydanie powinno być 
poprzedzone przeprowadzeniem 
postępowania konsultacyjnego. Nie 
zostało ono przeprowadzone, zaś 
w ocenie sądu nie zaistniały prze-
słanki z art. 17 Pt uprawniające or-
gan regulacyjny do pominięcia tego 
obowiązku.

Nieprzeprowadzenie postępowania 
konsultacyjnego czyni zaskarżoną 
decyzję przedwczesną, a zatem 
niedopuszczalną. 

SA oddalił obydwie apelacje. 
Zasadny jest zarzut Prezesa, że 
SOKiK wyszedł z błędnego za-
łożenia, że pozwany miał obo-
wiązek wykazania okoliczności 
uzasadniających wydanie decy-
zji tymczasowej (zob. wyrok SN 
z 19.08.2009 r., III SK 5/09).

SOKiK prawidłowo uznał, że brak 
było podstaw do zastosowa-
nia przez Prezesa art. 17 Pt, co 
oznaczało konieczność przepro-
wadzenia przez wydaniem decyzji 
postępowania konsultacyjnego.

Wydanie przez organ regulacyjny 
decyzji tymczasowej, mimo braku 
przesłanek ustawowych, bez po-
stępowania konsultacyjnego prze-
sądzała o konieczności uchylenia 
decyzji jako wadliwej. Uchybienie 
to mogło mieć wpływ na treść de-
cyzji i nie mogło zostać naprawione 
w toku postępowania przed sądem 
powszechnym.

Wyrok z 30.01.2012 r. (VI ACa 
1004/11) SA oddalił apelację od wy-
roku SOKiK z 23.03.2011 r. uchy-
lającą decyzję MTR 2008. Skoro 
decyzja nakładająca na powoda 
obowiązek dostosowania stawki 
z tytułu zakańczania połączeń gło-
sowych w ruchomej sieci telefonicz-
nej została wyeliminowana z obrotu 
prawnego oznacza to, że brak było 
podstaw do zmiany warunków 
umowy łączącej ze spółką. 

4. 443/12 2012.10.11

(…) z siedzibą 
w (…)

Decyzja 
z 6.05.2010 r. 

nałożenie kary 
pieniężnej za 
uniemożliwienie

SOKiK oddalił odwołanie.

Zgodnie z art. 71 ust. 1 i 2 Pt 
abonent będący stroną umowy 
z dostawcą usług zapewniającym 
połączenie do publicznej sieci tele-
fonicznej może żądać przy zmianie 
dostawcy usług przeniesienia przy-
dzielonego numeru do

SA oddalił apelację. 
SOKiK zasadnie przyjął, że za-
kończeniem sieci dla (…) zgod-
nie z Pt oraz regulaminem usługi 
jest gniazdo – adres sieciowy, do 
którego świadczenie usługi zostało 
przypisane. Z definicji: stacjonarnej 
sieci telefonicznej (art. 2 pkt 38 Pt) 



www.ikar.wz.uw.edu.pl            internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 2013, nr 1(2)

Tabela orzeczeń SN, SA w Warszawie i SOKiK w sprawach telekomunikacyjnych, wydanych od 1.07. do 31.12.2012 r.168

korzystania 
z uprawnienia 
do przeniesienia 
przydzielonego 
numeru, poprzez 
niezrealizowanie 
uprawnień abo-
nenta w sytua-
cji, gdy istnieją 
możliwości ich 
realizacji.

istniejącej sieci operatora na obsza-
rze geograficznym. 

Sąd uznając stacjonarny charak-
ter sieci stwierdził, że na powodzie 
zgodnie z art. 71 ust. 1 pkt 1 Pt 
ciążył obowiązek określony w tym 
przepisie i tym samym jego nie-
wykonanie uprawniało Prezesa do 
nałożenia kary pieniężnej zgodnie 
z art. 209 ust. 1 pkt 16 i art. 210 
ust. 1 w zw. z art. 74 ust. 3 pkt 2 Pt.

i zakończenia sieci (art. 2 
pkt 52 Pt) oraz charakteru usług 
świadczonych przez (…) wynika, 
że oferowane abonentom usłu-
gi należy uznać za świadczone 
w stacjonarnej sieci telefonicznej. 
Zgodnie z art. 71 ust 1 Pt użytkow-
nikom sieci (…) w zakresie świad-
czonych usług przysługuje prawo 
do przeniesienia numeru, co wyni-
ka również z zaświadczenia wyda-
nego abonentowi przez (…).

W przypadku powoda doszło do 
wypełnienia dyspozycji art. 209 
ust. 1 pkt 16 Pt., co oznacza, że 
karze podlega ten, kto uniemożli-
wia korzystanie z uprawnienia do 
przeniesienia numeru, o którym 
mowa w art. 71 ust. 1 pkt 1 Pt. 
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C. Orzeczenia Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów  
(sygn. akt XVii AmT)

Lp

Sygnatura. 
Data.

Powód. 
Sentencja

Sentencja decyzji Prezesa 
UKE.

Zarzuty powoda.
Uzasadnienie wyroku SOKiK

1. 32/10 

2012.07.04 

T. z siedzibą 
w W.

Decyzja Prezesa 
z 2010.02.26

Uchylenie 
zaskarżonej 
decyzji

Prezes po rozpatrzeniu 
wniosku A. z siedzibą w W. 
z 9.06.2009, o wydanie de-
cyzji zmieniającej umowę 
o połączeniu sieci zawartą 
12.12.2007 między powo-
dem a A. w zakresie zmia-
ny stawek i opłat za usługi 
międzyoperatorskie w sieci 
A. i powoda zmienił postano-
wienia umowy

Sąd zważył co następuje:

Zasadny jest zarzut naruszenia art. 15 i 18 
Pt – nie przeprowadzenia postępowania 
konsolidacyjnego. Zaskarżona decyzja obar-
czona jest wadą, której nie można naprawić 
w toku postępowania sądowego. Pominięcie 
postępowania konsolidacyjnego powoduje, 
że jest ona przedwczesna, dlatego pominię-
to rozważania dotyczące innych zarzutów 
odwołania. Prezes UKE powinien wykazać, 
dlaczego nie przeprowadził postępowa-
nia konsolidacyjnego dotyczącego zmiany 
umowy pomiędzy operatorami T. i A. skoro 
w analogicznej sprawie projekt umowy był 
przedstawiony KE.

2. 44/10

2012.07.04

„P” S.A. z siedzi-
bą w W.

Decyzja Prezesa 
z 2010.07.30 

Zmiana zaskar-
żonej decyzji 
(nałożenie kary 
pieniężnej)

Oddalenie odwo-
łania w pozosta-
łej części

Prezes nałożył na „P” karę 
pieniężną w wysokości … 
złotych za uniemożliwienie 
korzystania z uprawnień do 
przeniesienia przydzielone-
go numeru polegające na 
przekroczeniu dopuszczal-
nej przerwy w świadczeniu 
usług telekomunikacyjnych 
przy przeniesieniu przy-
dzielonego numeru oraz za 
uniemożliwienie korzystania 
z uprawnień do przeniesienia 
przydzielonego numeru.

Sąd zważył co następuje:

Wysokość kary jest wygórowana. Wśród wy-
tycznych wymiaru kary pieniężnej art. 201 
ust. 2 Pt na pierwszym miejscu wymienia 
się zakres naruszenia, co należy rozumieć 
jako rozmiar naruszenia i częstotliwość na-
ruszeń. Zarzuty powoda naruszenia dyrek-
tyw wymiaru kary są słuszne. „P” dopuścił 
się deliktu z art. 209 ust. 1 pkt 16 Pt i należy 
wymierzyć karę pieniężną, jednak jej wy-
sokość ustalona przez Prezesa jest nie-
współmierna do zachowania „P”. Procedura 
przenoszenia numerów co do zasady 
przebiegała sprawnie. Sąd uznał, że nale-
ży zastosować zasadę obiektywnie spraw-
dzalną będącą wyrazem proporcjonalności 
rozumianej jako określenie współczynnika 
wysokości kary za jedno naruszenie. 
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3. 223/09 

2012.07.10

P. S.A. z siedzi-
bą w W.

Decyzja Prezesa 
z 2009.06.26

Uchylenie 
zaskarżonej 
decyzji

Prezes po rozpatrze-
niu wniosku P. Sp. z o.o. 
z 19.01.2009 r. o wydanie 
decyzji zmieniającej umowę 
o połączeniu sieci zawartą 
20.07.2006 r. między P. i C. 
wydał decyzję zmieniającą 
umowę w zakresie stawki 
z tytułu zakańczania połą-
czeń w ruchomej sieci telefo-
nicznej C.

Sąd zważył co następuje:

Argumentacja Prezesa jest zasadna i zrozu-
miała ale nie została poparta argumentami 
w postaci analizy rynku. Prezes nie wyka-
zał i nie udowodnił z jakiej przyczyny ustalił 
taki poziom asymetrii stawek między P. i C. 
(brak dokonania prawidłowej analizy kry-
teriów art. 28 ust. 1 Pt). Poziom asymetrii 
stawek M. i harmonogram odchodzenia od 
asymetrii prowadzone w sposób arbitral-
ny, pozbawiony właściwego uzasadnienia. 
Brak też postaw do uwzględnienia żądania 
powoda do zmiany decyzji, gdyż argumen-
tacja nie została poparta konkretną analizą 
i wyliczeniami.

4. 35/10

2012.07.19

(…) S.A. z sie-
dzibą w W.

Decyzja Prezesa 
z 2009.12.31

Uchylenie 
zaskarżonej 
decyzji

Prezes po przeprowadze-
niu postępowania w sprawie 
nałożenia kary pieniężnej 
za niewykonanie przez (…) 
S.A. obowiązku świadczenia 
usługi powszechnej, doty-
czącego świadczenia za taką 
samą opłatę usługi ogólno-
krajowej informacji o nume-
rach telefonicznych w formie 
informacji udzielanej przez 
służby informacyjne użyt-
kownikom wszystkich pub-
licznych sieci telefonicznych 
nałożył na (…) S.A. karę 
pieniężną 500.000 zł.

Sąd zważył co następuje:

Decyzja została wydana bez podstawy 
prawnej. Powód wykonywał usługę po-
wszechną (w jej ramach usługę ogólnokra-
jowej informacji o numerach telefonicznych 
dostępną dla użytkowników wszystkich 
sieci telefonicznych). Prezes stwierdził 
niewykonywanie tego obowiązku tylko co 
do świadczenia za taką samą opłatą usłu-
gi ogólnokrajowej informacji o numerach 
w formie informacji udzielanej użytkownikom 
wszystkich sieci telefonicznych, natomiast 
przepis wskazany w decyzji jako podsta-
wa nałożenia kary pieniężnej stanowi, że 
sankcji podlega podmiot który nie wykonuje 
obowiązku świadczenia usługi powszechnej, 
co należy odnosić do całkowitego zaprze-
stania świadczenia tej usługi. W tej sprawie 
nie miało to miejsca.

5. 21/10

2012.07.24

(…) S.A. z sie-
dzibą w W.

Decyzja Prezesa 
z 2009.12.07

Uchylenie 
zaskarżonej 
decyzji

Prezes po rozpatrzeniu 
wniosku (…) S.A. o wydanie 
decyzji o dostępie telekomu-
nikacyjnym w zakresie połą-
czenia sieci (…) z siecią (…) 
Sp. z o. o. ustalił warunki do-
stępu do sieci telekomunika-
cyjnej w zakresie połączenia 
sieci oraz zasady rozliczeń.

Sąd zważył co następuje:

1. Decyzja MTR została prawomocnie uchy-
lona. Zaskarżona decyzja nie może obo-
wiązywać (ustalone przez Prezesa warunki 
dostępu telekomunikacyjnego w zakresie 
połączenia sieci (…) i (…), w tym zasady 
rozliczeń opierają się na stawkach z tytułu 
zakańczania połączeń określonych w decy-
zji MTR 2008. 

2. Brak postępowania konsolidacyjnego 
przed wydaniem decyzji i przeprowadzenie 
postępowania konsultacyjnego przy
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zaakceptowaniu stawek MTR w granicach 
określonych w Decyzji MTR 2008 i prze-
niesionych do zaskarżonej decyzji stanowi 
podstawę jej uchylenia.

3. Prawidłowe ustalenie wysokości stawki 
MTR z tytułu usługi zakańczania połączeń 
głosowych w ruchomej sieci telefonicznej 
(…) może być dokonane wyłącznie w toku 
postępowania administracyjnego przed 
Prezesem UKE. 

6. 212/09 

2012.07.30

P. S.A. z siedzi-
bą w W. 

Decyzja Prezesa 
z 2009.06.24

Uchylenie 
zaskarżonej 
decyzji

Prezes zmienił postanowie-
nia umowy o dostępie tele-
komunikacyjnym w zakresie 
połączenia sieci zawartej 
14.01.2008 r. pomiędzy 
P. i N. w zakresie zmiany 
stawki z tytułu zakańczania 
połączeń głosowych w ru-
chomej sieci telefonicznej P. 
zgodnie z decyzją Prezesa 
UKE z 22.10.2008 r. (tzw. 
Decyzja MTR) oraz nadał 
decyzji rygor natychmiasto-
wej wykonalności.

Sąd zważył co następuje:

Uzasadniony jest zarzut naruszenia art. 29 
Pt oraz art. 15 pkt 3 Pt i art. 16 ust. 1 Pt. 

1. Uchylenie Decyzji MTR 2008 oznacza, 
że stawki w niej przewidziane nie mogą 
być wprost implementowane do kolejnych 
decyzji. Prezes implementując stawki z 
decyzji MTR 2008 nie prowadził osobnego 
postępowania w zakresie ich wysokości. 
Nieuprawnione jest stwierdzenie, że nie było 
skutecznych negocjacji między stronami. 

2. Zakres zmian wprowadzonych do wstęp-
nego projektu decyzji jest istotny. Nie jest 
to tylko uporządkowanie redakcyjne. Strony 
zostały pozbawione możliwości przeanali-
zowania, w jaki sposób zmiany te wpływają 
na ich wzajemne prawa i obowiązki oraz 
rozliczenia.

7. 18/10

2012.07.30

(…) Sp. z o.o. 
z siedzibą w W.

Decyzja Prezesa 
z 2009.12.15

Uchylenie 
zaskarżonej 
decyzji

Prezes UKE zmienił posta-
nowienia Umowy o dostę-
pie telekomunikacyjnym 
w zakresie połączenia sieci 
zawartej w dniu 20.11.2006 r. 
pomiędzy (...) Sp. z o.o. 
w W. a (...) Sp. z o.o. 
w W., zmienioną aneksa-
mi oraz decyzjami Prezesa 
UKE z 26.06.2009 r. oraz 
z 16.07.2009 r., w zakresie 
zmiany stawki z tytułu zakań-
czania połączeń głosowych 
sieci telefonicznej (...) oraz 
nadał decyzji rygor natych-
miastowej wykonalności.

Sąd zważył co następuje:

Uzasadniony jest zarzut naruszenia art. 29 
Pt. Nie jest zasadne twierdzenie, że brak 
zawarcia aneksu usprawiedliwiał wszczę-
cie postępowania z urzędu. Decyzja tym-
czasowa została wydana 26.06.2009 r., 
a już 24.07.2009 r. zostało wszczęte po-
stępowanie w trybie art. 29 Pt. Strony nie 
miały czasu na podjęcie negocjacji, sko-
ro decyzja tymczasowa obowiązywała do 
15.12.2009 r., co miało wpływ na możliwość 
jej egzekwowania przez Prezesa. Natomiast 
skutek prawny decyzji jest taki, jakby między 
stronami została zawarta umowa. Decyzja 
ta wprowadzała stawki rozliczeniowe do 
31.12.2013 r., więc nie było niebezpieczeń-
stwa braku regulacji wzajemnych praw 
i obowiązków stron w zakresie rozliczeń. 
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8. 33/12

2012.08.13

P. S.A. z siedzi-
bą w W. 

Decyzja Prezesa 
z 2008.12.16

Uchylenie 
zaskarżonej 
decyzji

Prezes UKE po rozpatrze-
niu wniosku powódki ustalił 
warunki współpracy mię-
dzyoperatorskiej P. i N. S.A. 
wynikającej z obowiązku 
realizacji uprawnień abonen-
tów publicznych sieci sta-
cjonarnych do zachowania 
numeru w przypadku zmiany 
operatora oraz nadał decy-
zji rygor natychmiastowej 
wykonalności.

Sąd zważył co następuje:

Zasadny jest zarzut naruszenia art. 15 i 16 
Pt. Przedmiotem postępowania konsulta-
cyjnego jest konkretny projekt decyzji wraz 
z jej uzasadnieniem. Zmiana stanowiska 
Prezesa co do treści decyzji lub jej uzasad-
nienia powoduje konieczność ogłoszenia 
rozpoczęcia postępowania konsultacyjnego 
i udostępnienia nowego projektu rozstrzyg-
nięcia wraz z nowym uzasadnieniem. Nie 
ma znaczenia, czy dokonywane zmiany 
w stosunku do pierwotnej treści przedsta-
wionej do konsultacji decyzji są następ-
stwem uwzględnienia stanowisk stron czy 
nie. Dotyczy to szczególnie postępowania, 
w którym występuje więcej niż jedna strona. 
Uwzględnienie stanowiska jednej ze stron 
powoduje, że druga strona nie ma możliwo-
ści zajęcia stanowiska przed wydaniem de-
cyzji odnośnie jej treści, co podważa istotę 
postępowania konsultacyjnego. W konse-
kwencji wydana decyzja jest przedwczesna, 
niedopuszczalna i podlega uchyleniu. 

9. 119/09

2012.09.21

P. S.A. z siedzi-
bą w W.

Decyzja Prezesa 
z 2009.02.04

Uchylenie 
zaskarżonej 
decyzji

Prezes po rozpatrzeniu 
wniosku P. o wydanie de-
cyzji zmieniającej umowę 
o wzajemnej współpracy 
i zasadach rozliczeń zawar-
tą 15.09.2003 r. między P. 
a M. S.A. w zakresie zmiany 
stawki z tytułu zakańcza-
nia połączeń głosowych 
w ruchomej sieci telefonicz-
nej P. (stawka MTR) przez 
dostosowanie jej do pozio-
mu określonego w decyzji 
Prezesa UKE z 22.10.2008 r. 
nr DHRT-WKO-6042-8/08 
(29) zmienił postanowienia 
umowy oraz nadał decy-
zji rygor natychmiastowej 
wykonalności.

Sąd zważył co następuje:

1. Zaskarżona decyzja została wyda-
na w oparciu o Decyzję MTR 2008. 
Przedstawione przez Prezesa okoliczności 
nie stanowią wystarczającej podstawy do 
wydania decyzji z pominięciem postępo-
wania konsultacyjnego. W dacie wydania 
decyzji, Decyzja MTR 2008 występowała 
w obrocie. Decyzji rej nadano rygor natych-
miastowej wykonalności, co oznacza, że 
mimo nieprawomocności nakładała na P. 
obowiązek niezwłocznego wprowadzenia 
jej ustaleń. Nie występowało więc poważne 
zagrożenie zaburzenia konkurencyjności 
i naruszenia interesów konsumentów, gdyż 
sytuacja rynkowa została ukształtowana 
Decyzją MTR 2008. 

2. Twierdzenie, że zaskarżona decyzja ma 
znaczenie dla interesów konsumentów nie 
zasługuje na uwzględnienie. Nie ma dowo-
dów, że zmiana stawek hurtowych zaza-
kańczanie połączeń w sieci P. wpłynie na 
obniżenie przez M. opłat detalicznych. 
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Bardziej prawdopodobne, że pogorszeniu 
ulegnie sytuacja abonentów P. Narzucenie 
P. obniżonej stawki MTR może mieć ne-
gatywny wpływ na poziom konkurencji 
panujący na rynku, gdyż przyczyni się do 
osłabienia jednego z ważnych uczestników 
tego rynku (P.).

3. Pominięcie przez Prezesa przy niektórych 
przesłanek art. 28 Pt uniemożliwia skutecz-
ną kontrolę decyzji i nie daje podstaw do 
uznania, że jest prawidłowa.

10. 31/11

2012.10.5

(…) S. A. z sie-
dzibą w W. 

Decyzja Prezesa 
z 2008.10.21

Oddalenie 
odwołania
Zasądzenie 
zwrotu kosztów 
procesu

Prezes nałożył na powoda 
karę pieniężną za niewypeł-
nienie obowiązków regu-
lacyjnych w zakresie nie 
przedstawienia Prezesowi 
projektów zmian cenników.

Powód zarzucił m.in. 

Błędne zastosowanie art. 46 
ust. 3 pkt 4 w zw. z art. 48 Pt 
oraz błędne ustalenie stanu 
faktycznego poprzez uzna-
nie, że usługa (…) wchodzi 
w zakres rynku 3 oraz 5.

Sąd zważył co następuje:

Istota rozstrzygnięcia sprowadza się do 
dokonania prawnej oceny przynależności 
wyodrębnionej usługi i określenia obowiąz-
ków z niej wynikających.

Przy uznaniu, że usługa (…) jest połącze-
niem telefonicznym, wchodzącym w zakres 
rynku regulowanego i stosownie do treści 
art. 48 ust. 1 Pt przedsiębiorca telekomu-
nikacyjny, na którego nałożono obowiązek 
przedstawiania cenników usług i regula-
minów świadczenia usług lub ich zmian 
(art. 46 ust. 3 pkt 4 Pt) zobowiązany jest do 
przekładania Prezesowi projektów cenni-
ków i regulaminów świadczenia usług wraz 
z uzasadnieniem. Nie zasługują więc na 
uwzględnienie zarzuty odnoszące się do 
prawnej oceny charakteru usługi (…).

11. 1/10

2012.10.16

(…) S.A. z sie-
dzibą w W.

Decyzja Prezesa 
z 2009.10.07

Uchylenie 
zaskarżonej 
decyzji

Prezes po przeprowadze-
niu postępowania w sprawie 
nałożenia kary pieniężnej 
na powódkę za naruszenie 
obowiązków informacyjnych 
w stosunku do użytkowni-
ków końcowych nałożył na 
powódkę karę pieniężną 
250.000 zł. 

Sąd zważył co następuje:

Prezes nie był uprawniony do nałożenia 
kary pieniężnej na powoda wobec wszczę-
cia w stosunku do niego postępowania 
kontrolnego oraz bezspornej okoliczności 
zrealizowania przez powoda zaleceń pokon-
trolnych wydanych w jego toku. 
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12. 17/10

2012.10.16

(…) Sp. z o.o. 
z siedzibą w W.

Decyzja Prezesa 
z 2010.01.11

Uchylenie 
zaskarżonej 
decyzji

Prezes po rozpoznaniu wnio-
sku (…) S.A. z 5.05.2009 
r. o wydanie decyzji o do-
stępie telekomunikacyjnym 
w zakresie połączenia sieci 
(…) S.A. z siecią (…) Sp. z 
o.o. ustalił warunki dostępu 
do sieci telekomunikacyjnej 
w zakresie połączenia sieci 
oraz wzajemnych zasad 
rozliczeń.

Sąd zważył co następuje:

1. Decyzja MTR została prawomocnie uchy-
lona. Zaskarżona decyzja nie może obo-
wiązywać (ustalone przez Prezesa warunki 
dostępu telekomunikacyjnego w zakresie 
połączenia sieci między (…) S.A. i (…), 
w postaci zasad rozliczeń opierają się na 
stawkach z tytułu zakańczania połączeń 
określonych w decyzji MTR 2008. 

2. Prezes nie dokonał odrębnej analizy po-
noszonych przez (…) kosztów świadczenia 
usługi. Sąd nie mógł się więc odnieść do 
zarzutu co do określenia stawki opłaty za 
usługę zakańczania połączeń w sieci (…) 
w wysokości, która nie odpowiada ponoszo-
nym przez (…) kosztom.

3. Brak przeprowadzenia postępowania 
konsolidacyjnego przed wydaniem decyzji, 
jak przeprowadzenie postępowania kon-
sultacyjnego przy zaakceptowaniu stawek 
MTR w granicach określonych w Decyzji 
MTR 2008 i przetransponowanych do za-
skarżonej decyzji stanowi podstawę do jej 
uchylenia.

4. Prawidłowe ustalenie wysokości stawki 
MTR z tytułu usługi zakańczania połączeń 
głosowych w ruchomej sieci telefonicznej 
(…) może być dokonane wyłącznie w toku 
postępowania administracyjnego przed 
Prezesem UKE. 

13. 94/09 

2012.10.26

(…) Sp. z o.o. 
z siedzibą w W.

Decyzja Prezesa 
z 2009.03.17

Uchylenie 
zaskarżonej 
decyzji

Prezes UKE po rozpatrze-
niu wniosku (…) sp. z o.o. 
o wydanie decyzji zmienia-
jącej umowę z 21.10.1999 r. 
zawartą między P., a (…) 
S.A. w sprawie warunków 
współpracy i zasad rozliczeń, 
w zakresie wysokości stawki 
MTR, zmienioną aneksami 
zmienił postanowienia umo-
wy i określił okres obowiązy-
wania decyzji do 7.09.2009 r. 

Sąd zważył co następuje:

Zaskarżona decyzja została wydana w 
oparciu o Decyzję MTR 2008. Jej celem 
jest dostosowanie umowy łączącej (…) 
i P. do stawek określonych w Decyzji MTR 
2008. Przed SOKiK toczy się postępowa-
nie w sprawie XVII AmT 119/08 dotyczącej 
odwołania od decyzji MTR 2008 (decyzja 
Prezesa UKE z 30.09.2008 r.). Ustalenie 
ważności i skuteczności Decyzji MTR 2008, 
będącej postawą zaskarżonej decyzji, sta-
nowi okoliczność istotną dla rozstrzygnięcia 
przedmiotowej sprawy. Kwestie dotyczące 
Decyzji MTR 2008 nie mogą być przedmio-
tem samodzielnych ustaleń Sądu w niniej-
szej sprawie.
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14. 50/11

2012.11.06

(…) Sp. z o.o. 
z siedzibą w W.

Decyzja Prezesa 
z 2011.05.26

Zmiana zaskar-
żonej decyzji 
(zmniejszenie 
wysokości kary 
pieniężnej)

Prezes nałożył na powoda 
karę pieniężną w wysoko-
ści 2.500.000 zł za niewy-
wiązanie się z obowiązków 
doręczenia na piśmie 
abonentowi, z wyprzedze-
niem co najmniej jednego 
miesiąca treści dokonanej 
19.07.2010 zmiany w cen-
niku oferty (…), poinformo-
wania abonenta o prawie 
wypowiedzenia umowy 
w przypadku braku akcep-
tacji tej zmiany oraz poin-
formowania abonenta, iż 
w przypadku podwyższenia 
cen operatorowi nie przysłu-
guje roszczenie odszkodo-
wawcze, a także prawo do 
zwrotu ulgi, o której mowa 
w art. 61 ust. 5 i 6 Pt.

Sąd zważył co następuje:

1. Sprawa powinna być rozstrzygnięta na 
podstawie przepisów Pt obowiązujących 
wówczas, gdy dokonano zmian cennika. 
Umowa o świadczenie usług telekomunika-
cyjnych będąca podstawą stosunku prawne-
go łączącego spółkę z klientami jest umową 
nienazwaną. Zarzut powoda dotyczący na-
ruszenia w decyzji art. 61 ust. 5 i 6 Pt w zw. 
z art. 2 ust. 1 Pt nie zasługuje na uwzględ-
nienie, gdyż użytkownicy, którzy zawarli 
umowę w ramach promocji byli abonentami 
(status użytkownika telefonu był taki sam jak 
abonenta).

2. Wymierzając karę Prezes nie uwzględnił 
w sposób dostateczny dyrektyw wymiaru 
kary z art. 210 ust. 2 Pt. Kara uwzględnia-
ła zakres naruszenia i możliwości finanso-
we powoda, ale w sposób niedostateczny 
uwzględniała kryterium dotychczasowej 
działalności podmiotu. Spółka była dotych-
czas karana tylko jeden raz za naruszenie 
tego samego rodzaju. 

15. 6/10

2012.11.09

(…) Sp. z o.o. 
z siedzibą w W.

Decyzja Prezesa 
z 2009.09.29

Uchylenie 
zaskarżonej 
decyzji

Prezes ustalił, że na rynku 
świadczenia usługi zakań-
czania połączeń głosowych 
w ruchomej sieci telefo-
nicznej powoda zgodnym 
z obszarem sieci, w któ-
rej następuje zakańczanie 
połączenia nie występuje 
skuteczna konkurencja, 
wyznaczył powoda jako 
przedsiębiorcę zajmujące-
go pozycję znaczącą na 
tym rynku utrzymał i zmienił 
część nałożonych na niego 
obowiązków regulacyjnych. 
Decyzji nadano rygor natych-
miastowej wykonalności.

Sąd zważył co następuje:

Zaskarżona decyzja narusza art. 18 w zw. 
z art. 15 pkt 2 Pt. Zmienienie niektórych 
obowiązków regulacyjnych jest nowym ele-
mentem decyzji, który w niniejszej sprawie 
nie został objęty postępowaniem konsoli-
dacyjnym. Powinien zostać on ponownie 
przedstawiony Komisji celem zajęcia sta-
nowiska. Zmiana projektu decyzji spowo-
dowała poddanie innego rozstrzygnięcia 
konsolidacji, a wydanie innego.
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16. 14/11

2012.12.03

(…) Sp. z o.o. 
z siedzibą w W.

Decyzja Prezesa 
z 2011.04.27

Oddalenie 
odwołania
Zasądzenie 
zwrotu kosztów 
procesu

Prezes określił rynek właś-
ciwy jako rynek świadczenia 
usługi zakańczania krótkich 
wiadomości tekstowych 
(SMS) w ruchomej publicz-
nej sieci telefonicznej powo-
da; ustalił, że na tym rynku 
występuje przedsiębiorca 
o znaczącej pozycji ryn-
kowej; wyznaczył powoda 
jako takiego przedsiębiorcę; 
nałożył na niego obowiązki 
regulacyjne. Decyzji nada-
no rygor natychmiastowej 
wykonalności.

Sąd zważył co następuje:

Za bezzasadny należy uznać zarzut polega-
jący na nieokreśleniu na czym ma polegać 
obowiązek uwzględnienia wniosków przed-
siębiorców telekomunikacyjnych o zapew-
nienie im dostępu telekomunikacyjnego, 
w celu świadczenia usługi zakańczania 
SMS w sieci telefonicznej powoda. Ramy 
i granice nałożonego obowiązku zostały 
wystarczająco jasno określone w decyzji. 
Obowiązek ten jest środkiem adekwatnym 
i proporcjonalnym do zidentyfikowanych 
problemów rynkowych.

17. 15/11

2012.12.04

(…) Sp. z o.o. 
z siedzibą w W.

Decyzja Prezesa 
z 2010.12.09

Oddalenie 
odwołania

Prezes po rozpatrzeniu 
wniosku zainteresowane-
go z 2010.01.12. o wydanie 
decyzji o dostępie teleko-
munikacyjnym w zakresie 
połączenia sieci między za-
interesowanym a powodem, 
ustalił warunki dostępu tele-
komunikacyjnego w zakresie 
połączenia sieci z zasadami 
rozliczeń między stronami. 

Sąd zważył co następuje:

Przed wydaniem decyzji Prezes notyfikował 
jej projekt KE. Uwzględnił on stanowisko KE 
w możliwie najszerszym zakresie. Ponowne 
przedstawienie KE projektu decyzji po zmia-
nach nie było konieczne. Wymóg przepro-
wadzenia postępowania konsolidacyjnego 
został zrealizowany, a wprowadzone zmiany 
były zgodne z uwagami KE. Nie miały one 
tak diametralnego charakteru, aby uza-
sadniały ponowną analizę projektu decyzji 
przez KE. 

18. 26/11

2012.12.13

(…) S.A. z sie-
dzibą w W.

Decyzja Prezesa 
z 2010.12.22

Zmiana za-
skarżonej 
decyzji i odda-
lenie odwołania 
w pozostałym 
zakresie

Prezes po rozpatrzeniu wnio-
sku (…) o wydanie decyzji 
zmieniającej umowę wydał 
decyzję zmieniającą w czę-
ści umowę o współpracy 
zawartą 1.09.2004 między 
zainteresowanym i powodem 
i nadał jej rygor natychmia-
stowej wykonalności.

Sąd zważył co następuje:

Stanowisko Prezesa dotyczące spłaszcze-
nia ruchu telekomunikacyjnego jako ogólne 
nie może stanowić podstawy do rozstrzyg-
nięcia w sprawie indywidualnej, dotyczącej 
zasad rozliczeń i wysokości stawki FTR 
oraz redukcji stawek w umowie pomiędzy 
dwoma operatorami. Utrzymanie asymetrii 
stawek FTR po upływie okresu przejścio-
wego nie może być uzasadnione znaczną 
różnicą potencjałów ekonomicznych stron. 
Sąd uwzględnił stanowisko SA z wyroku 
z 2012.05.10 sygn. akt VI ACa 1371/11 do-
tyczącym analogicznej decyzji Prezesa.

Ewa Kwiatkowska
Akademia Leona Kożmińskiego
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Próba uzasadnienia klauzuli cenowej przepisem art. 15 ust. 1 
pkt 1 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Wyrok Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów  
z dnia 27 listopada 2012 r.  

XVII AmA 184/10

 1.  Stosowanie cen dumpingowych sporadycznie i w uzasadnionych szczególnymi 
okolicznościami sytuacjach nie może być uznane za zakazane ustawą o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji utrudnianie innym przedsiębiorcom dostępu do rynku, 
skoro nie mają te działania na celu eliminacji innych przedsiębiorców.

 2.  Przy dokonywaniu wykładni oświadczeń woli w przypadku porozumień cenowych 
duże znaczenie należy przypisywać dosłownemu brzmieniu zapisów umowy.

 3.  Zakaz, o którym mowa w art. 6 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, 
zarówno ustalenie cen „wprost”, jak i wszelkie porozumienia dotyczące poszcze-
gólnych składników ceny. Niedopuszczalne są jakiekolwiek ograniczenia swobo-
dy prowadzenia polityki cenowej. Zakazane są również porozumienia, co do tych 
aspektów prowadzonej działalności gospodarczej, które mają przełożenie na ceny.

 4.  Wartość obrotów z przedsiębiorcą będącym stroną porozumienia cenowego (orga-
nizatorem sieci serwisowej) nie ma znaczenia dla ustalenia, że podmiot brał udział 
w porozumieniu cenowym, gdyż porozumienia takie są zakazane bez względu na 
wartość obrotów stron porozumienia.

Wyrok o sygnaturze XVII AmA 184/10 został wydany wskutek odwołania wniesionego przez 
J. Karczewskiego, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą FAKTOR IBS. Przedsiębiorca 
odwołał się od decyzji Prezesa UOKiK wydanej w dniu 30 grudnia 2009 r. (RKT-49/2009). W de-
cyzji tej organ ochrony konkurencji stwierdził naruszenie zakazu z art. 6 ustawy o ochronie konku-
rencji i konsumentów poprzez zawarcie przez kilkunastu przedsiębiorców porozumień cenowych 
na krajowym rynku sprzedaży i serwisowania programów komputerowych przeznaczonych dla 
klientów instytucjonalnych. Prezes UOKiK zidentyfikował – jak stwierdził SOKiK – „dwa sposoby 
ograniczania konkurencji”. Pierwszym z nich było ustalenie cen minimalnych odsprzedaży pro-
duktów Przedsiębiorstwa Informatycznego Kamsoft (PI Kamsoft) w umowach partnerskich na 
dostawy, wdrażanie i serwisowanie produktów informatycznych (Partner może dokonać odsprze-
daży Produktów po cenach niższych od cen publikowanych przez Kamsoft, z upustem dla klienta 
nie większym niż marże handlowe uzyskane na poszczególnych produktach). Drugim sposobem 
ograniczania konkurencji było ustalanie jednolitych cen na usługi instalacyjne i serwisowe świad-
czone przez „Partnerów” w ramach utworzonej przez Kamsoft Sp. z o.o. Krajowej Sieci Serwisu 
(Kamsoft Sp. z o.o. była formalnie odrębnym od PI Kamsoft podmiotem).

W odwołaniu powód wskazywał na błędne zarzucenie mu naruszenia art. 6 ustawy, twier-
dząc, że nie stosował cennika spółki, a zatem nie uzgodnił ze spółką jednolitych cen. Ponadto 
powód uznał, że Prezes UOKiK niewłaściwie przyjął za podstawę wymierzenia kary pieniężnej 
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wielkość obrotu, co prawda przedstawioną przez samego zainteresowanego przedsiębiorcę, ale 
według powoda – zawyżoną, ponieważ przekraczającą wartość rocznych obrotów ze spółką bę-
dącą stroną porozumienia. 

Rozważania SOKiK koncentrują się na trzech problemach: 1) zasadach interpretacji umów 
z perspektywy ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów; 2) istocie postanowień cenowych, 
3) podstawie obliczania kary pieniężnej.

W przedmiotowej sprawie ujednolicenie cen stosowanych przez partnerów Kamsoft nastąpiło 
według Prezesa UOKiK m.in. poprzez publikację tzw. jednolitego cennika usług instalacyjnych 
i serwisowych na stronie internetowej PI Kamsoft. W toku postępowania antymonopolowego za-
interesowani przedsiębiorcy próbowali przekonać Prezesa UOKiK, że, po pierwsze, cennik ten 
jest de facto cennikiem PI Kamsoft (a nie Kamsoft Sp. z o.o.), po drugie zaś, pojęcie „jednolity” 
odnosi się do średniej wartości rynkowej proponowanych usług w skali kraju. 

Odnosząc się do wskazanych argumentów, SOKiK stwierdził, że w obliczu silnych powiązań 
kapitałowych, osobowych i „przede wszystkim biznesowych” PI Kamsoft i Kamsoft Sp. z o.o. należy 
traktować jako grupę kapitałową, realizującą wspólną strategię – w związku z czym nie powinno 
dziwić umieszczanie cennika jednego przedsiębiorcy na stronie innego przedsiębiorcy, przy czym 
Sąd zastrzegł, że w analizowanym przypadku nie ma wątpliwości co do tego, że chodzi o cennik 
usług (a te są realizowane przez partnerów w ramach sieci stworzonej przez Kamsoft Sp. z o.o.), 
a nie produktów pochodzących od PI Kamsoft. Ponadto SOKiK podkreślił, że cennik określony 
przez przedsiębiorcę jako „jednolity cennik” nie może być traktowany jako wykaz cen o charak-
terze informacyjnym lub statystyczne odzwierciedlenie faktycznie stosowanych cen na rynku. 

Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zasugerował, że w przypadku porozumień ceno-
wych wykładnia oświadczeń woli powinna dawać pierwszeństwo dosłownemu brzmieniu zapisów 
umowy, nawet jeśli w świetle art. 65 § 2 k.c. treść oświadczeń woli nie stanowi wyłącznej podsta-
wy wykładni umów, która powinna być uzupełniona badaniem woli stron, ich zamiaru i celu. Sąd 
podniósł, że „napisane sformułowania i pojęcia, a także semantyka i struktura aktu umowy, są 
jednym z istotnych wykładników woli stron, pozwalają ją poznać i ocenić. Wykładnia umowy nie 
może zatem prowadzić do stwierdzeń w sposób oczywisty sprzecznych z zapisaną jej treścią, 
a więc nie może zmierzać do nadania im takiego sensu, który byłby diametralnie sprzeczny z pre-
cyzyjnie określonym, jasnym zapisem słownym”. Zdaniem SOKiK nie ma wątpliwości co do tego, 
że celem, który chciały osiągnąć strony kwestionowanego porozumienia, było ujednolicenie cen. 

Podejmując problem istoty uzgodnień cenowych, SOKiK podkreślił, że zakaz wyrażony 
w art. 6 ustawy, odnosi się do: 1) bezpośredniego ustalania cen (ceny sztywne, minimalne, mak-
symalne, pewne wiążące uczestników rynku przedziały cenowe); 2) uzgadniania poszczególnych 
składników cen (np. wielkości przyznawanych rabatów, stawek roboczogodziny czy elementów 
przyjmowanych do kalkulacji ceny); 3) innych ograniczeń swobody prowadzenia polityki cenowej 
(poprzez przyjęcie ustalenia, że ceny nie będą zmieniane bez zgody konkurentów, czy też, że 
zmiany ceny będą zawsze poprzedzone publicznym ogłoszeniem nowego cennika z określonym 
wyprzedzeniem); 4) tych aspektów prowadzonej działalności gospodarczej, które mają przełoże-
nie na ceny (np. warunków udzielanej gwarancji czy też braku odpłatności za usługi dodatkowe). 

Wskazując na skutki porozumień cenowych, SOKiK podniósł między innymi, że wskutek uzgod-
nień cenowych „mechanizm konkurencji zostaje pozbawiony przymiotu efektywności, a stosunki 
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między przedsiębiorcami zostają zafałszowane. Wagę naruszeń w tym zakresie podkreśla dodatko-
wo okoliczność, że ustawodawca nie zdecydował się na wyłączenie spod tego zakazu porozumień 
cenowych mniejszej wagi, tak jak zrobił to w odniesieniu do innych rodzajów porozumień w art. 7 
ustawy”. Zgodnie z utrwaloną wykładnią art. 6 ustawy, jak również zgodnie z dotychczasową linią 
orzeczniczą, SOKiK potwierdził również, że dla zastosowania zakazu porozumień ograniczających 
konkurencję nie ma znaczenia to, czy porozumienie osiągnęło antykonkurencyjny skutek, ponieważ 
„obie formy oddziaływania na konkurencję (tj. antykonkurencyjny cel i skutek) stanowią przejaw 
praktyk ją ograniczających i na równi są przedmiotem zakazu”. Sąd stwierdził, że „z punktu widze-
nia odpowiedzialności nie ma znaczenia rzeczywiste stosowanie ustalonych cen, lecz już sama 
możliwość ich ustalenia, więc nie muszą wystąpić skutki porozumienia, a pod uwagę będą brane 
potencjalne skutki porozumienia”. Bierna postawa przedsiębiorcy będącego stroną porozumienia 
serwisowego powinna być uwzględniana natomiast przy określaniu wymiaru kary pieniężnej.

Argument obronny Kamsoft Sp. z o.o. w postępowaniu antymonopolowym, służący uza-
sadnieniu klauzuli ustalającej minimalne ceny odsprzedaży, stanowiło twierdzenie, że motywem 
wprowadzenia tego zapisu było „usankcjonowanie art. 15 ust. 1 pkt 1 ustawy o zwalczaniu nie-
uczciwej konkurencji” – według spółki zapis ten miał oznaczać, że partnerzy nie mogą sprzeda-
wać programów komputerowych po cenie „dumpingowej” (niższej od ceny zakupu). Jednocześnie 
zdaniem spółki kwestionowany zapis miał odnosić się do sytuacji wyjątkowych, gdy partnerzy nie 
mogli zainstalować zakupionego oprogramowania, ponieważ klient, na rzecz którego dokonano 
zakupu, odstąpił od umowy. W odpowiedzi na ten argument SOKiK uznał, że przyjmując takie 
założenie, „nigdy nie mogłoby dojść do naruszenia ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 
gdyż stosowanie cen dumpingowych sporadycznie i w uzasadnionych szczególnymi okolicznoś-
ciami sytuacjach nie może być uznane za zakazane ustawą utrudnianie innym przedsiębiorcom 
dostępu do rynku, skoro nie mają te działania na celu eliminacji innych przedsiębiorców”. W ra-
mach rozważań nad oceną kwestionowanej klauzuli cenowej w świetle art. 15 ust. 1 pkt 1 uznk 
SOKiK zaznaczył również, że ustawowy zakaz utrudniania dostępu do rynku nie dotyczy takich 
stosunków bilateralnych, jakie istnieją między spółką a jej partnerami, skoro zaś umowa regulowała 
stosunki między partnerami a spółką, „to wprowadzanie regulacji dotyczących umów zawieranych 
z osobami trzecimi niewątpliwie należy ocenić w kategoriach ograniczania swobody konkurencji”.

Odnosząc się do zarzutu obliczania kary pieniężnej na podstawie zawyżonej wartości obrotów 
(tj. wartości przekraczającej wielkość obrotów z Kamsoft Sp. z o.o.), SOKiK zauważył, że w istocie 
wartość obrotów ze spółką nie miała znaczenia dla ustalenia, że podmiot brał udział w porozumie-
niu cenowym, gdyż porozumienia cenowe są zakazane bez względu na wartość obrotów stron 
porozumienia. Sąd zauważył, że „cel porozumienia istnieje już w momencie zawarcia umowy, 
a więc może zaistnieć przy minimalnych obrotach lub nawet przy ich braku”. Jednocześnie SOKiK 
przyznał rację Prezesowi UOKiK, który w celu określenia wymiaru kary uwzględnił całość dochodu, 
gdyż „dla wymiaru kary nie mógł być brany dochód powoda powstały tylko w wyniku współpracy”.

Powyższe rozważania doprowadziły SOKiK do oddalenia odwołania od decyzji Prezesa UOKiK.

Dr Agata Jurkowska-Gomułka
Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych
Wydział Zarządzania UW
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Zbiorowe interesy konsumentów – sądowa kontrola 
wysokości kary pieniężnej. 

Wyrok Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów  
z 8 października 2012 r.,  
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Zmniejszenie przez sąd wysokości nałożonej przez Prezesa UOKiK kary pieniężnej nie może 
stać w sprzeczności z celami prewencyjnymi oraz represyjno-wychowawczymi sankcji 
przewidzianych w ustawie. 

Omawiany wyrok dotyczy zasad sądowej kontroli wysokości kar pieniężnych nakładanych 
przez Prezesa UOKiK. Za mające „decydujące znaczenie” dla oceny tej wysokości uznano „charak-
ter i rozmiar naruszenia obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów”. Sąd Okręgowy 
uznał, że stwierdzone w decyzji Prezesa Urzędu naruszenie zbiorowych interesów konsumentów 
„miało charakter działania szczególnie rażącego”, a „każda z zarzucanych powodowi praktyk 
w istotny sposób wpływała na sytuację prawną oraz ekonomiczną konsumenta”. Oddalając żąda-
nie zmniejszenia nałożonych kar pieniężnych, Sąd Okręgowy uwzględnił dodatkowo: 1) wysokość 
nałożonych kar w wartościach bezwzględnych oraz 2) w relacji do maksymalnej kary, jaką Prezes 
UOKiK mógł nałożyć; 3) sytuację finansową przedsiębiorcy; 4) osiągane przez niego dochody; 
5) wpływ uiszczenia kary w wysokości nałożonej przez Prezesa UOKiK na aktywa przedsiębiorcy 
i prowadzoną przez niego działalność.

Zdaniem Sądu Okręgowego kary pieniężne za naruszenia przepisów uokik pełnią funkcje 
prewencji szczególnej i ogólnej. W konsekwencji powinny być „realnymi, odczuwalnymi dolegliwoś-
ciami dla ukaranego podmiotu, będącymi reakcją na naruszenie przepisów, ale także wyraźnym 
ostrzeżeniem na przyszłość, zapobiegającym powtarzaniu nagannych zachowań”. Zmniejszenie 
wysokości nałożonej kary pieniężnej może w rezultacie stać w sprzeczności z celami prewencyj-
nymi sankcji za niezastosowanie się przedsiębiorcy do bezwzględnie obowiązujących przepisów 
prawa oraz z celami represyjno-wychowawczymi, zmierzającymi do wymuszenia na ukaranym 
przedsiębiorstwie przestrzegania reguł prawnych w przyszłości.

Dawid Miąsik
Zakład Prawa Konkurencji
INP PAN 
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Zbiorowe interesy konsumentów – skutki wad sentencji 
decyzji Prezesa UOKiK.

Wyrok Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów  
z 15 października 2012 r.,  

XVII AmA 17/11

Decyzja, której sentencja nie zawiera precyzyjnie określonego czynu, za który nakładana 
jest kara pieniężna, podlega uchyleniu. 

Decyzją z dnia 3 sierpnia 2010 roku Prezes UOKiK uznał za praktykę naruszającą zbiorowe 
interesy konsumentów, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 2 uokik działanie przedsiębiorcy polegają-
ce na 1) nieumieszczaniu w reklamach oferowanych kredytów informacji o wysokości rzeczywistej 
rocznej stopy oprocentowania obliczonej od całkowitego kosztu kredytu, zgodnie z wymogami 
zawartymi w ustawie z dnia 20 lipca 2001 r. o kredycie konsumenckim; 2) umieszczaniu w rekla-
mach oferowanych kredytów informacji o wysokości rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania 
obliczonej w sposób niezgodny z wymogami zawartymi w ustawie z dnia 20 lipca 2001 r. o kre-
dycie konsumenckim. Jednocześnie Prezes UOKiK nakazał przedsiębiorcy publikację sentencji 
decyzji na stronie internetowej przedsiębiorcy przez okres dwóch miesięcy oraz nakazał publika-
cję sentencji decyzji na jednej z pięciu pierwszych stron dziennika o zasięgu ogólnopolskim. Na 
przedsiębiorcę została nałożona kara pieniężna.

Sąd Okręgowy uwzględnił odwołanie przedsiębiorcy przede wszystkim z tego powodu, 
że sentencja decyzji w punktach I i II nie została sformułowana w sposób dostatecznie jasny 
i jednoznaczny, w wyniku czego nie skonkretyzowano działania powoda uznanego za praktykę 
naruszająca zbiorowe interesy konsumentów. Sentencja decyzji nie wskazuje bowiem, jakich re-
klam przedsiębiorcy dotyczy ani jaki był okres stosowania praktyki. Z treści uzasadnienia wynika 
zaś, że Prezes UOKiK kwestionował jedynie niektóre z reklam przedsiębiorcy. Dodatkowo Sąd 
Okręgowy wytknął, że uzasadnienie zaskarżonej decyzji „jest wewnętrznie niespójne, co tym bar-
dziej czyni niejasnym treść rozstrzygnięcie”, zaś „brak jasnego oznaczenia czynu stanowiącego 
praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów uniemożliwia w istocie wniesienie środka 
odwoławczego, gdyż nie jest możliwe odniesienie i do rozstrzygnięcia i sformułowanie zarzutów”. 
W konsekwencji przyjął, że zaskarżoną decyzję należy uchylić.

Dawid Miąsik
Zakład Prawa Konkurencji
INP PAN 
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Zbigniew Jurczyk, Kartele w polityce konkurencji Unii Europejskiej, 
Seria: Monografie ekonomiczne, Wydawnictwo C.H.Beck,  

Warszawa 2012, 427 s.

Omawiana publikacja stanowi pierwszą w Polsce monografię, która analizuje problematykę 
polityki kartelowej oraz karteli w aspekcie prawno-ekonomicznym. Zdaniem autora prawny oraz 
ekonomiczny człon unijnej polityki kartelowej stanowi o kompleksowości badanego problemu 
karteli w polityce konkurencji Unii Europejskiej oraz uzasadnia konieczność ukazania związków 
pomiędzy prawem kartelowym oraz ekonomią. 

W ramach tak zakreślonego celu autor ukierunkowuje swoją analizę na wykazanie słuszności 
podstawowej hipotezy, iż „polityka kartelowa Unii Europejskiej stanowi obecnie główny czynnik 
destabilizacji i upadku karteli działających na obszarze Unii Europejskiej”. Według autora przeja-
wem tego zjawiska jest m.in. „rozwój orzecznictwa kartelowego”, „ekonomizacja analizy antymo-
nopolowej”, priorytetowe znaczenie problemu zwalczania karteli wśród celów prawa konkurencji 
oraz wprowadzenie nowych mechanizmów zwalczania karteli, jak program leniency, czy instytucja 
ugody. Wychodząc od tej hipotezy, autor buduje hipotezy cząstkowe, które mają wykazać, iż (i) 
polityka kartelowa Unii Europejskiej stanowi samodzielną politykę, odrębną od polityki odnoszącej 
się do porozumień wertykalnych, (ii) w ramach tej polityki kluczowe staje się wnioskowanie op-
arte o kryteria i koncepcje ekonomiczne, (iii) „rzeczywisty zakres i przedmiot antykonkurencyjnej 
współpracy przedsiębiorstw jest szerszy i głębszy” niż wynikający z teoretycznych modeli opisu-
jących możliwe porozumienia monopolistyczne, (iv) celem polityki kartelowej Unii Europejskiej 
jest nie tylko ochrona konkurencji, lecz także „zapobieganie dekompozycji rynku wewnętrznego 
Unii Europejskiej na odrębne rynki państw członkowskich”. 

Tak ujęta problematyka rozwijana jest szczegółowo w siedmiu rozdziałach, z których zbu-
dowana jest książka. 

W pierwszym rozdziale („Zagadnienia ekonomiczne polityki konkurencji”) autor analizuje eko-
nomiczne aspekty polityki konkurencji, wskazując na te czynniki, które mają szczególne znaczenie 
z punktu widzenia celu i zakresu stosowania polityki konkurencji, jak i wypracowania określonego 
chronionego wzorca konkurencji na rynku unijnym. 

Rozdział drugi zatytułowany „Cele polityki konkurencji” dotyka niezwykle istotnego problemu 
jakim jest określenie zachowań przedsiębiorców i struktur rynku, które z punktu widzenia przy-
jętego celu prawa konkurencji powinny uzasadniać interwencyjną działalność organów ochrony 
konkurencji oraz prowadzić do skuteczności podejmowanych w tym zakresie działań. W tym kon-
tekście autor ukazuje w szczególności zależności pomiędzy formułowaniem poglądów na temat 
celu (lub celów) prawa konkurencji przez przedstawicieli doktryny prawa i ekonomii a polityką 
konkurencji Unii Europejskiej. 

W ramach trzeciego rozdziału („Współpraca i konkurencja przedsiębiorstw w warunkach 
 oligopolu”) autor przeprowadza analizę modeli rynków oligopolistycznych w celu zobrazowania jak 
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dana struktura rynkowa może by istotna dla zawiązywania się porozumień kartelowych i w jakich 
warunkach kartele są w stanie osiągnąć swe cele, a w jakich są skazane na porażkę.

Czwarty rozdział („Geneza polityki kartelowej w Europie i w Unii Europejskiej”) wprowadza 
tematykę genezy powstawania karteli w przemyśle oraz pierwszych koncepcji polityki kartelowej 
i prawa kartelowego w krajach Unii Europejskiej. 

Same porozumienia kartelowe autor szczegółowo opisuje w rozdziale piątym („Charakterystyka 
porozumień kartelowych”). Odwołując się do decyzji Komisji Europejskiej oraz wyroków sądo-
wych w sprawach kartelowych autor przedstawia kategorie porozumień kartelowych, opisuje ich 
główne cechy i naturę, wskazuje na mechanizmy funkcjonowania współczesnych karteli oraz 
bada aspekty strukturalne karteli, jak długość ich funkcjonowania, liczba członków i wpływ tego 
czynnika na stabilność karteli. 

Rozdział szósty („Prawne podstawy polityki kartelowej Unii Europejskiej”) zawiera analizę 
ram prawnych prawa kartelowego w Unii Europejskiej z uwzględnieniem, w szczególności zasad, 
kryteriów i zakresu zastosowania prawa kartelowego w Unii Europejskiej, wypracowanych kon-
cepcji prawnych mających zastosowanie w toku oceny karteli oraz mechanizmów wpływających 
na skuteczność wykrywania karteli, jak leniency czy postępowanie ugodowe. 

Tematem rozdziału siódmego („Zwalczanie porozumień kartelowych w praktyce decyzyjnej 
i orzeczniczej unijnych organów antymonopolowych”) jest przedstawienie „praktycznego wy-
miaru polityki kartelowej Unii Europejskiej”. Autor kładzie w tym rozdziale szczególny nacisk na 
kwestię „wyjaśnienia prawnych i ekonomicznych przesłanek oraz aspektów naruszenia unijnych 
przepisów kartelowych i ich odpowiedniego stosowania”. W tym rozdziale autor wskazuje także 
na silne zależności pomiędzy prawem i ekonomią, które pojawiają się w toku analizy porozumień 
kartelowych oraz podkreśla fakt „ekonomizacji postępowań kartelowych”. 

Książkę wieńczy zakończenie, w którym autor potwierdza słuszność stawianych przez sie-
bie hipotez, wskazując, iż „największym wyzwaniem jest (…) stworzenie wspólnych ram intelek-
tualnych, które pozwoliłby na większą unifikację polityki kartelowej z punktu widzenia tak samo 
rozumianego interesu publicznego”. 

Jarosław Fidala
Prawnik w Kancelarii prawnej SDZLEGAL SCHINDHELM we Wrocławiu, 
opracowuje pracę doktorską z zakresu antykonkurencyjnych porozumień 
na WPAIE Uniwersytetu Wrocławskiego
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Krystyna Kowalik-Bańczyk, Prawo do obrony w unijnych 
postępowaniach antymonopolowych. W kierunku unifikacji 

standardów proceduralnych w Unii Europejskiej, Seria: Monografie 
Lex, LeX a Wolters Kluwer business, Warszawa 2012, 632 s.

Prezentowana publikacja, która ukazała się pod koniec 2012 r., podejmuje w niezwykle szerokim 
zakresie problematykę prawa przedsiębiorstw do obrony w postępowaniach antymonopolowych 
prowadzonych w związku z naruszeniem art. 101 lub 102 TFUE. Pod pojęciem „unijne postępowa-
nia antymonopolowe” kryje się zarówno postępowanie antymonopolowe, którego „gospodarzem” 
jest Komisja Europejska, jak i postępowanie prowadzone w oparciu o materialne wspólne reguły 
konkurencji Unii Europejskiej przez organy krajowe pełniące w tym wypadku rolę „unijną” (s. 27). 

Już we wstępie pracy sama Autorka, przypisując prawu do obrony charakter klauzuli gene-
ralnej w zakresie prawa procesowego, jednocześnie zaznacza, że „zakres pojęciowy unijnego 
prawa do obrony w postępowaniach antymonopolowych pozostaje niejasny” (s. 23). 

Książka złożona jest z dziesięciu rozdziałów, a prowadzone w nich rozważania służą realizacji 
trzech zadań: pierwszym z nich jest „ustalenie, jakie elementy składają się na pojęcie prawa do 
obrony w unijnych postępowaniach antymonopolowych”, drugim – „ocena, czy dotychczasowy 
stan prawny można uznać za optymalny w świetle dorobku Rady Europy”, zadanie trzecie sta-
nowi natomiast analiza „czy unijne prawo do obrony powinno być stosowane w postępowaniach 
krajowych z unijnym elementem”. 

Rozdział pierwszy sytuuje zagadnienia prawa do obrony w ramach prawa ochrony konkurencji 
Unii Europejskiej („Prawo antymonopolowe Unii Europejskiej a problematyka prawa do obrony”). 
W rozdziale tym w sposób skondensowany prezentowane są najważniejsze założenia i kierunki 
rozwoju systemu prawnej ochrony konkurencji w Unii Europejskiej. Ponadto, mimo wątpliwości 
sygnalizowanych we wstępie książki, Autorka właśnie w rozdziale pierwszym podejmuje próbę 
zdefiniowania pojęcia prawa do obrony w unijnych postępowaniach antymonopolowych. Autorce 
bliskie jest stanowisko, zgodnie z którym, mówiąc o prawie do obrony w porządku prawnym Unii 
Europejskiej, „nie mamy do czynienia z prawem, ale raczej z zasadą wyznaczającą organom UE 
oraz organom państw członkowskich UE stosującym prawo UE ‚cel i kierunek postępowania’” 
(s. 68). W tym samym rozdziale odnajdziemy krótki przegląd dorobku polskiej doktryny w obsza-
rze definiowania prawa do obrony (podrozdział 1.3.2.).

Rozdział drugi poświęcony jest rozumieniu prawa do obrony w unijnym porządku prawnym 
(„Prawo do obrony w prawie Unii Europejskiej”). W tej części pracy pojęcie prawa do obrony 
przedstawione jest na tle innych, pokrewnych pojęć, takich jak m.in. prawo do dobrej admini-
stracji, gwarancje procesowe czy sprawiedliwość proceduralna. Rozdział drugi prezentuje także 
proces kształtowania się prawa do obrony, wykonywanie tego prawa w dziedzinach prawa innych 
niż prawo ochrony konkurencji, a wreszcie – cele prawa do obrony w prawie Unii Europejskiej 
(ochrona interesu prywatnego, ochrona interesu publicznego, cel wychowawczy prawa do obrony). 
Autorka przypisuje prawu do obrony charakter zasady ogólnej prawa Unii Europejskiej, a ponadto 
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stwierdza, że w świetle wyników analizy tradycji konstytucyjnych wybranych państw członkowskich 
prawo do obrony należy uznać za zasadę unijnego prawa administracyjnego (s. 157). W konkluzji 
Autorka stwierdza, że ocena prawidłowości działania Komisji w postępowaniach antymonopolo-
wych powinna być dokonywana z wykorzystaniem art. 41, 47 i 48 KPP, przy czym zasadniczym 
przepisem ocennym jest pierwszy ze wskazanych przepisów (s. 159). 

Pozycja prawna przedsiębiorstw w postępowaniach w sprawach z zakresu ochrony kon-
kurencji, prowadzonych w oparciu o prawo Unii Europejskiej, omówiona została w rozdziale 
trzecim („Unijne postępowanie antymonopolowe a pozycja prawna przedsiębiorstw”). Status 
przedsiębiorstw został omówiony szeroko w odniesieniu do postępowań w sprawach praktyk 
ograniczających konkurencję (prowadzonych zarówno przez Komisję Europejską, jak i krajowe 
organy ochrony konkurencji) i nieco węziej w odniesieniu do postępowań w sprawach kontroli 
koncentracji. W podsumowaniu rozdziału Autorka zauważa, że regulacje unijnego postępowania 
antymonopolowego wspierają raczej efektywność wykonywania unijnego prawa konkurencji, a nie 
ochronę stron postępowania (s. 292).

W czwartym rozdziale książki unijne postępowania antymonopolowe analizowane są w świetle 
Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności. Autorka prezentuje zagadnienie 
stosowania EKPCz do postępowań antymonopolowych, co sprowadza się przede wszystkim do 
rozważań nad możliwością przypisania sprawom (postępowaniom) antymonopolowym charakteru 
prawnokarnego. W rozdziale tym znajdziemy również rozważania nad treścią pojęcia prawa do 
obrony w świetle EKPCz, na które składają się m.in. prawo do informacji, prawo do korzystania 
z pełnomocnika i do przeprowadzenia samodzielnej obrony, prawo do wysłuchania, prawa zwią-
zane ze skutecznym uczestnictwem oskarżonego lub podejrzanego w postępowaniu, prawo do 
tłumaczenia i prawo do zachowania milczenia. Autorka opowiada się za poddaniem regulacji art. 6 
EKPCz zarówno postępowania antymonopolowego w sprawach praktyk ograniczających konku-
rencję, jak i jednego z aspektów postępowania koncentracyjnego (stosowanie sankcji z art. 14 
rozporządzenia 139/2004) (s. 345).

W rozdziale piątym („Uprawnienia składające się na prawo do obrony w unijnych postępo-
waniach antymonopolowych przed Komisją Europejską w świetle orzecznictwa TSUE”) Autorka 
odtwarza sposób postrzegania poszczególnych elementów składowych prawa do obrony przez 
Trybunał Sprawiedliwości. Wśród analizowanych elementów znalazły się: prawo do bycia wysłu-
chanym, prawo do zapoznania się z zarzutami, prawo dostępu do akt, prawo do pomocy praw-
nej, wolność od samooskarżenia (nazywana przez Autorkę prawem do niezeznawania przeciw 
sobie), ochrona LPP, prawo do ochrony prywatności, prawo do używania własnego języka, prawo 
do zakończenia postępowania w rozsądnym terminie. W konkluzjach Autorka stwierdza m.in., że 
sądy nie stworzyły „spójnej i jednolitej formuły tego, co składa się na prawo do obrony” (s. 411). 

Rozdział szósty odnosi się do problematyki kontroli prawa do obrony w unijnych postępowa-
niach antymonopolowych przed Komisją Europejską („Kontrola przestrzegania prawa do obro-
ny w unijnych postępowaniach antymonopolowych toczących się przed Komisją Europejską”). 
Kontrola ta według Autorki sprawowana jest zarówno przez sądy Unii Europejskiej, jak i przez 
Rzecznika Praw Obywatelskich. Zasadniczym wnioskiem podsumowującym rozważania rozdziału 
VI jest stwierdzenie, że „nie można w jasny sposób zakwalifikować naruszenia prawa do obrony 
jako przesłanki nieważności” (s. 455).
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Rozdział siódmy analizuje pozycję prawną przedsiębiorcy w procedurach współpracy z Komisją 
Europejską w ramach postępowania antymonopolowego („Współpraca z Komisją Europejską 
a pozycja prawna przedsiębiorstwa w postępowaniach w sprawie naruszenia art. 101 lub 102 
TFUE”). Do procedur tych Autorka zaliczyła postępowanie prowadzące do wydania decyzji zobo-
wiązującej, postępowanie w sprawie zawarcia ugody oraz program leniency.

W rozdziale ósmym prawo do obrony prezentowane jest w kontekście funkcjonowania 
Europejskiej Sieci Konkurencji („Europejska Sieć Konkurencji a prawo do obrony”). Autorka wy-
raża bardzo krytyczną ocenę zapewnienia i przestrzegania prawa do obrony w działalności ECN, 
wskazują wprost na brak „jasnego standardu ochrony prawa do obrony” (podrozdział 8.6.2.). 

Rozdział dziewiąty książki poświęcony jest analizie prawa do obrony z perspektywy reguły 
autonomii proceduralnej państw członkowskich („Autonomia proceduralna państw członkowskich 
a prawo do obrony”). Autorka prezentuje ogólne zasady autonomii proceduralnej, ich zastosowa-
nie w unijnych postępowaniach antymonopolowych, a także konsekwencje autonomii procedu-
ralnej dla przedsiębiorców. Punkt ciężkości treści tego rozdziału wydaje się spoczywać na tych 
fragmentach, w których prezentowane są argumenty za i przeciw stosowaniu zasady autonomii 
proceduralnej w unijnych zdecentralizowanych postępowaniach antymonopolowych (podrozdział 
9.5. i 9.6.). W uwagach podsumowujących rozdział IX Autorka podkreśla „brak pełnej ochrony dla 
unijnego prawa do obrony w postępowaniach toczących się przed organami krajowymi” (s. 543).

Ostatni, dziesiąty, rozdział publikacji („Możliwość harmonizacji standardu ochrony prawa do 
obrony w Unii Europejskiej”) analizuje możliwości harmonizacji prawa antymonopolowego w Unii 
Europejskiej oraz założenia trzech sposobów harmonizacji prawa w państwach członkowskich 
(harmonizacja prawodawcza, orzecznicza, spontaniczna). Rozważania prowadzą Autorkę do 
wniosku o „braku całościowej polityki legislacyjnej wobec standardu ochrony przedsiębiorstw 
w postępowaniach antymonopolowych w UE” (s. 561).

Książkę wieńczy podsumowanie, w którym Autorka formułuje model prawa do obrony w unij-
nych postępowaniach antymonopolowych de lege ferenda, w ramach którego wskazuje na wy-
tyczne dla organów ochrony konkurencji i gwarancje dla stron postępowania antymonopolowego.

Przedstawiana publikacja niewątpliwie stanowi istotny wkład w rozwój doktryny prawa anty-
monopolowego nie tylko w wymiarze krajowym, lecz także – a ze względu na tematykę książki 
– nawet przede wszystkim – w wymiarze europejskim. Lekturę publikacji należy polecić zarówno 
akademikom, jak i praktykom. Na szczególne uznanie zasługuje ponadto niezwykle bogaty war-
sztat naukowy, na którym bazuje publikacja. 

Dr Agata Jurkowska-Gomułka
Zakład Europejskiego Prawa Gospodarczego WZ UW
Sekretarz Naukowy CARS
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Tadeusz Skoczny, Zgody szczególne w prawie kontroli koncentracji. 
CARS. Podręcznik i monografie 10, Wydawnictwo Naukowe Wydziału 

Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2012, 484 s. 

Monografia napisana przez prof. UW dr hab. Tadeusza Skocznego a poświęcona koncepcji 
zgód szczególnych (wyjątkowych, nadzwyczajnych i warunkowych) w prawie kontroli koncentracji 
stanowi pierwsze tego typu opracowanie w literaturze polskiej (prawdopodobnie także w literaturze 
światowej). Jak podkreślili recenzenci książki – prof. Stanisław Piątek (Wydział Zarządzania UW) 
oraz doc. Cezary Banasiński (Wydział Prawa i Administracji UW) – książka posiada ogromny walor 
zarówno dla teorii, zwłaszcza polskiego prawa konkurencji, jak i praktyki (prawników i ekonomi-
stów zajmujących się prawem konkurencji na bieżąco – czy to w ramach obsługi przedsiębiorców 
czy w ramach pracy dla polskiego organu antymonopolowego).

Tytułem wstępu poczynić warto kilka uwag: 1) podkreślenia wymaga odważnie sformułowa-
na przez Autora oryginalna koncepcja zgód szczególnych (a wśród nich zgód wyjątkowych, zgód 
nadzwyczajnych oraz zgód warunkowych) i ich szczególne miejsce w ramach systemu prawa 
kontroli koncentracji (stąd też objętość monografii – przyp. 482 strony); 2) obiektywnie imponuje 
prawno-porównawczy charakter książki – Autor zasadniczo koncentruje swoje naukowe rozwa-
żania wokół systemu prawnego w Polsce oraz Unii Europejskiej, jednak w monografii znajdziemy 
również odniesienia do porządków prawnych: USA, Australii, Meksyku, Kanady oraz licznych 
państw europejskich (państw tak „starej”, jak i „nowej” Unii Europejskiej).

Rozdział I publikacji stanowi umiejscowienie zgód szczególnych w systemie prawa kontroli 
koncentracji oraz wyjaśnienie koncepcji zgód szczególnych. Autor stawia przy tym dwie hipotezy 
badawcze: 1) zgody szczególne mają w praktyce decydujące (dominujące) znaczenie w przypad-
kach koncentracji rodzących zagrożenia dla konkurencji; 2) zgody warunkowe posiadają zdecy-
dowany priorytet wśród zgód szczególnych. Obie hipotezy badawcze są przedmiotem weryfikacji 
w kolejnych rozdziałach monografii. Główny przedmiot odniesienia w weryfikacji wspomnianych 
hipotez badawczych stanowi prawo polskie i praktyka jego stosowania (Autor przeanalizował 
32 decyzje Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów – w tym 18 decyzji warun-
kowych, 9 decyzji nadzwyczajnych oraz 5 decyzji zakazujących dokonania koncentracji – jak 
też 4 wyroki sądów w sprawach koncentracji). Wreszcie wspomnieć należy, iż zaprezentowane 
w książce ustalenia i poglądy są rezultatem projektu badań statutowych pt. „Prewencyjna kontrola 
koncentracji – podstawy materialnoprawne i reguły ich wdrażania” zrealizowanego przez Autora 
w ciągu kilku lat na WZ UW.

W ramach rozdziału II Autor omawia zagadnienie zgód wyjątkowych (niedopuszczalność 
wydania zakazu koncentracji po stronie organu antymonopolowego) jako rodzaju zgody szcze-
gólnej. W tym kontekście zasadniczo koncentruje się wokół wszechstronnego wyjaśnienia kon-
cepcji tzw. doktryny upadającej firmy (lub też obrony argumentem upadającej firmy) (ang. failing 
firm defence) – zarówno pod kątem jej materialno-prawnych (w tym zagadnień cząstkowych  
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i rozumienia takich pojęć, jak: upadające przedsiębiorstwo, brak alternatywy oraz utrata aktywów), 
jak i formalnoprawnych przesłanek. Dodać przy tym należy, iż jest to pierwsze kompleksowe opra-
cowanie zagadnienia doktryny upadającej firmy i możliwości jej zastosowania na gruncie prawa 
polskiego w literaturze polskiej.

Kolejny rozdział (III) monografii dotyka kwestii zgód nadzwyczajnych (sytuacje, w których na-
stępuje nieskuteczność zgody na koncentrację albo uchylenie lub odstąpienie od zakazu koncen-
tracji) i opisuje wzajemne relacje pomiędzy interesem publicznym w ochronie konkurencji a różnymi 
innymi interesami publicznymi, w szczególności: prawem interwencji państw członkowskich Unii 
Europejskiej w postępowania w sprawach koncentracji w celu ochrony interesów bezpieczeństwa 
w zakresie produktów wojskowych oraz  ochroną „uprawnionych interesów” państw członkow-
skich Unii Europejskiej w postępowaniach w sprawach transgranicznych koncentracji o wymiarze 
unijnym. Autor weryfikuje przy tym trzy hipotezy badawcze: a) testy inne aniżeli test konkurencji 
powinny być formułowane i stosowane wyjątkowo, i w ograniczonym zakresie; b) prawidłowość 
systemu kontroli koncentracji jest łatwiej zapewnić, gdy testy niezwiązane z konkurencją – a więc 
inne interesy gospodarcze – są formułowane i stosowane na gruncie innych ustaw aniżeli usta-
wa dotykająca zagadnień ochrony konkurencji; c) testy inne aniżeli test konkurencji powinny być 
stosowane przez organ władzy publicznej inny niż organ ochrony konkurencji. Za wartościowe 
uznać można zwłaszcza wywody dotyczące zgód nadzwyczajnych na gruncie polskiego prawa 
konkurencji (np. szeroko rozważana w monografii decyzja w sprawie PGE/Energa), ale również 
postulaty zmian kierowane w stosunku do polskiego ustawodawcy, oparte na solidnym materialne 
prawno-porównawczym.

Główny obszar badawczy pracy stanowi rozdział IV (jak też objętościowy – ok. 40% cało-
ści monografii), który dotyka kwestii zgód warunkowych (pozwalają one na uniknięcie wydania 
decyzji przez organ antymonopolowy zakazującej koncentracji). Nie tylko stanowi on podłoże 
doktrynalne i sui generis koncepcyjne dla teoretyków i praktyków z zakresu polskiego prawa kon-
kurencji, ale również zawiera „wypunktowanie” skromnego polskiego dorobku w zakresie istoty, 
rodzajów czy uwarunkowań proceduralnych i sankcyjnych zgód warunkowych (Autor przenalizo-
wał 18 decyzji warunkowych wydanych przez Prezesa UOKiK). Rozdział w pierwszej kolejności 
zawiera omówienie istoty prawnej oraz rodzajów warunków (nazwane i nienazwane; modyfika-
cyjne i gwarancyjne; strukturalne i behawioralne), następnie Autor szczegółowo analizuje mo-
dyfikacyjne warunki strukturalne (zbycie przedsiębiorstwa, usunięcie powiązań z konkurentami, 
udzielenie niedyskryminacyjnego dostępu do infrastruktury, udzielenie licencji praw wyłącznych, 
rozwiązanie lub zmiana długoterminowych umów na wyłączność) oraz modyfikacyjne warunki 
behawioralne. W końcowej części rozdziału IV Autor porusza kwestie związane z uwarunkowa-
niami proceduralnymi i sankcyjnymi zgód warunkowych, a więc zagadnienia dotyczące formuło-
wania i nakładania warunków oraz instrumenty prawne służące zapewnieniu skuteczności zgód  
warunkowych.

Zwieńczeniem monografii prof. Skocznego jest kilkunastostronicowe podsumowanie stanowią-
ce syntetyczne zebranie zaprezentowanych wywodów. Wydaje mi się, że monografia pt. „Zgody 
szczególne w prawie kontroli koncentracji” autorstwa prof. Skocznego będzie obowiązkową 
pozycją literatury z zakresu prawa konkurencji dla teoretyków i praktyków zajmujących się tą  
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dziedziną prawa. Poza kompleksowym ujęciem problemu badawczego, twórczym podejściem do 
zagadnienia zgód szczególnych oraz szeroko zakrojonymi elementami prawno-porównawczymi 
wyróżnić należy jasny, przystępny i precyzyjny styl pisarski Autora. 

Szymon Syp
Doktorant stacjonarny w Zakładzie Prawa Międzynarodowego
oraz Ochrony Konkurencji i Konsumenta 
w Szkole Głównej Handlowej 
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A still unsatisfactory draft of a forthcoming amendment to the 2007 Competition Act;  
there is still time for a real amendment debate – from the editor-in-Chief 

About the Amendment of the Competition and Consumer Protection Act
Dominik Wolski, The direction of amendments concerning merger control in the draft of 
the Amendment of the Competition and Consumer Protection Act
Table of contents:
I. Introductory remarks
II. Amendments of merger control proceedings
III. Attempt to regulate ‘multistage concentrations’
IV. Final remarks
Summary: The Draft Amendment of the Competition and Consumer Protection Act of 2007 approved 
by the Council of Ministers provides for, among others, the introduction of some changes to the 
merger control area. The author discusses the most important of these amendments including: 
two-phase merger control proceedings, statements of objections towards planned concentrations, 
secrecy for the execution deadline of conditional decisions, and the introduction of new rules on 
‘multiphase concentration’. The latter in particular is subject to some controversy since it is meant 
to prevent the circumvention of the law through the execution of a range of smaller concentrations 
covered by the de minims rule. The proposed changes are critically analyzed by the author, who at 
the same time suggests a number of solutions that make it possible to eliminate the amendment’s 
drawbacks.
Key words: draft of the Amendment Act; merger control; two-phase procedure; conditional 
decisions; ‘multistage concentrations’. 

Maciej Bernatt, Bartosz Turno, Legal professional privilege in the draft amendment to the 
Act on Competition and Consumer Protection
Table of contents:
I. Introductory remarks
II. Initial proposals regarding LPP and their analysis
III. Analysis of draft provisions amending the Act on Competition and Consumer Protection
IV. Proposals regarding LPP in the amended Act on Competition and Consumer Protection
V. Final remarks
Summary: This article attempts to critically assess solutions related to the legal professional 
privilege proposed during the legislative process and finally adopted by the authors of the drafted 
amendment to the Act on Competition and Consumer Protection of 2007. However, aside from 
pointing out numerous interpretational and practical difficulties associated with the solutions 
chosen in the draft amendment act, proposed in this article is also an alternative content of the 
new Polish LPP provisions, which could be included in the amended Act. The authors of this article 
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are of the opinion that Poland’s new solutions should basically be concurrent with those adopted 
in EU competition law.
Key words: Legal Professional Privilege; LPP; inspection; search; right of defence; antimonopoly 
proceedings.

Anna Piszcz, Principles of calculating the amount of fines according to the draft act amending 
the Act on Competition and Consumer Protection and some other acts
Table of contents:
I. Introduction
II. Proposals related to the ‘base amount’ used to calculate fines
III. Proposals related to factors taken into account while calculating the amount of fines
IV. Proposed mitigating and aggravating factors
Summary: The article is concerned with the discussion of some of the proposals outlined in the 
draft act amending the Act on competition and consumer protection and some other acts. First, 
emphasis is laid on the base amount used to calculate fines. Second, the author explains some 
of the issues related to the proposals on changes to the factors to be taken into account while 
calculating fines. Last, the author focuses on proposed mitigating factors and aggravating factors. 
Key words: fines; base used to calculate fine; mitigating factors; aggravating factors.

Małgorzata Sieradzka, The Competition and Consumer Protection Act – the need for changes 
to provisions that cause interpretation doubts
Table of contents: 
I. Introduction 
II. Business secret protection in the proceedings before the President of the Office of Competition 

and Consumer Protection.
 1.  Business secret protection in explanatory proceedings.
 2.  Consequences of filing a request for a limited right of access to evidence in explanatory 

proceedings.
 3. Effectiveness of business secret protection in explanatory proceedings.
III. Need for revision of some consumer protection provisions in the Competition and Consumer 

Protection Act.
 1. Introductory remarks 
 2.  Avoidance of providing the Consumer Ombudsman with explanations and information 

or of taking a stance on the comments and opinions expressed by the Ombudsman as 
an offence.

  2.1.  Object of protection under Article 114 of the Competition and Consumer Protection Act. 
  2.2.  Classification of the failure to deliver explanations and information to the Ombudsman or 

failure to take a stance on the comments and opinions expressed by the Ombudsman 
– an offence to the detriment of consumers? 

 3. Execution of a decision to discontinue a practice infringing collective consumer interests. 
  3.1.  Time-limit for the execution of decisions to discontinue a practice infringing collective 

consumer interests.
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  3.2.  Execution of a decision to discontinue a practice infringing collective consumer inte-
rests in its entirety or in part, in light of fines for a delayed in execution. 

Summary: The aim of this paper is to present some of the provisions of the Competition and 
Consumer Protection Act, which have caused interpretational dilemmas when used in judicial 
practice. Statutory provisions in force since 16 February 2007 have in some cases not only 
proven to be in need of revision but sometimes ever proven in need of repealing. Proposals to 
amend the Competition Act answer this need but provoke also the need for a deeper reflection 
upon the suggested amendments. The proposed changes are insufficient – they do not resolve 
all the problems identified in the practical application of the Act. The author highlights some of the 
provisions left out from the revision process including consumer protection provisions and rules 
on the protection of business secrets in proceedings before the UOKiK President. The author 
provides justifications for changes that he suggests should be made to the Act and proposes 
possible solutions to outstanding problems. 
Key words: explanatory proceedings; business secret protection; offence to the detriment of 
consumers; execution of a decision to discontinue a practice of infringing collective consumer 
interests; time-limits for execution of a decision. 

Articles
Piotr Semeniuk, “Polish bid rigging” – critique
Table of contents:
I. Introduction
II. “Polish bid rigging”: factual background
III. Polish bid rigging strategy
 1. Description of the strategy
 2. Single economic unit doctrine
IV. Economic analysis of the Polish bid rigging strategy
 1. Lack of cooperation
 2. Cooperation under the Polish bid rigging strategy
 3. Economic justification for the Polish bid rigging strategy
V. The Polish bid rigging cases in the light of the proposed theory
Summary: The paper discusses the specific, novel form of bid rigging that was the basis for recent 
bid rigging cases in Poland. The analyzed scheme is conceptually different from canonical bid 
rigging which is usually meant to over-charge the public purchaser. By contrast, the “Polish bid 
rigging” scheme involves two entrepreneurs participating in the same tender and one entrepreneur 
withdrawing his lower bid after he was chosen by the procuring public authority (allowing the latter 
entrepreneur to win the tender). 
The author discusses the economic considerations standing behind “the Polish bid rigging strategy” 
and argues that, in most cases, the Polish scheme constituted a unilateral practice rather than an 
agreement captured by competition laws.
Key words: “Polish bid rigging”; bid rigging; single economic unit; withdrawal of an offer; economic 
analysis; bid suppression.
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elżbieta Krajewska, economic analysis of companies’ decision to settle in competition  
cases
Table of contents:
I. Introduction
II. Companies’ incentives to settle
III. Settlement v. other enforcement tools
 1. Settlement v. leniency
 2. Settlement v. commitment decisions
 3. Settlement v. penal responsibility
 4. Settlement v. private enforcement
IV. A more formal analysis of companies’ settlement incentives
V. Conclusion
Summary: The purpose of this paper is to analyze, from the economic perspective, the companies’ 
decision to settle in competition cases with special emphasis placed on costs and benefits 
of challenging a settlement decision in courts. The paper starts with the presentation of the 
main factors determining the companies’ incentives to settle comparing them also to other 
competition law instruments (i.a. leniency and commitment decisions). This relationship is 
illustrated in the following section by way of a simple model of the companies’ settlement decision 
problem. The interplay of various factors means that the defendant’s net incentive to settle will 
depend on the strength of various effects among which timing and cost of capital appear to be  
decisive. 
Keywords: settlement; settlement decision problem; costs and benefits of settlement procedure.

Włodzimierz Szpringer, Two-(multi)-sided e-business models and competition law
Table of contents: 
I. New approach to regulation
II. Innovations and competition law
III. Cooperation and competition - in the direction of dynamic competition
IV. Two-(multi)-sided markets - the key issues
 1. Two-(multi)-sided business models
 2. Examples of two-(multi-)-sided markets
 3. Voluntary sharing of intangibles - a new strategy to build market position?
V. Market standards (de facto standards) as a factor for the development of two-(multi)-sided 

network service platforms
 1. On the border of intellectual property rights and competition law
 2. Management of patents portfolio as a business model
Summary: In the markets of ICT-technology standardization, interoperability of equipment and 
product compatibility are crucial. Disclosure and sharing of knowledge accelerates the formation 
of innovation. The phases of the development of knowledge follow one another, referring to the 
predecessors. Access to global achievements is thus very important for progress. However, exclusive 
rights are not always used in favor an innovative competition, but also to create strategic barriers 
to entry for competitors. The current model of closed innovation, which is based on complete 
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control of IPRs, is evolving towards a model of open innovation. Diffusion of knowledge and profits 
higher than those under a IPRs monopoly are present thanks to positive network effects. The 
combination of closed and open innovations can reflect the need to compromise between openness 
and covering the costs of organizing the platform, but also a strategic element of overall efforts to 
increase market share. Competition authorities should pay more attention to the perspective of 
dynamic competition and innovation, offering the opportunity to market and improving consumer 
welfare in the long run. Methods of sharing the intangible assets on ICT technology markets 
require a new look, as well as the synthesis of two trends: public regulation, primarily addressed 
to dominants, which forces them to share information and knowledge in situations where failure 
to do so makes it difficult/impossible for others to act (essential facility), as well as sharing assets 
voluntarily by an undertaking possessing a market standard which sees long-term benefits of this 
strategy, primarily related to the development of services on a platform built around the value chain 
based on a specific standard market and the related network effect. Sharing the value of various 
customer groups are defined as two-, (multi)-sided markets, which are often a marketplace of 
cooperation between competitors.
Keywords: open innovation; ICT technology market; cooperation between competitors; dynamic 
competition; market standards; patent wars; FRAND; two-(multi-) sided e-business models.

Maciej Fornalczyk, Public service obligation vs. commercial activity of Polish communal 
companies
Table of contents:
I. Introduction
II. Community own tasks
III. State aid in public transport services
IV. Methods of covering financial deficit
V. Public service obligation vs. commercial activity
VI. Regulatory framework
VII. Concusion
Abstract:
The financial crisis makes it necessary to put forth certain procedures focused on increasing the 
efficiency of public assets, especially where communal entities are at stake. Every commune 
is required to introduce the best available public services, what requires increased spending. 
Simultaneously, public authorities are facing certain budgetary restraints and, as a result, companies 
owned by public authorities that are entrusted with public service obligations (PSO) must think 
of ways to minimize the necessary compensation. One of the most popular vehicles for reaching 
this strategic goal is the expansion of non-PSO (commercial) activities. That may give positive 
financial results for both the communal company as well as the public authority. Nevertheless, 
a company that is a beneficiary of an in-house order is facing restrictions on non-PSO activity. 
This article puts a spot light on the issue of finding the balance between meeting strategic financial 
objectives staying in-line with legal framework at the same time. 
Key words: Public services; Public transport; In-house contract; Economic activity within Teckal 
regime; Financing public services; Economic merits of PSO granting.
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Rafał Wolski, Selected issues in light of judgments concerning slotting allowances  
and fees
Table of contents: 
I. Introduction
II. Freedom of contract versus Article 15(1)(4) of the Unfair Competition Act 
III. Limitation of access to the market – prerequisite or presumption?
IV. Burden of proof
V. Equivalency of benefit against the background of Article 15(1)(4) of the Unfair Competition 

Act 
VI. Final remarks 
Summary: The issue of slotting allowances or slotting fees still causes many doubts and disputes. 
This article discusses the most important problems which appeared in light of a number of Polish 
judgments in this type of cases. Mentioned among them can be the boundaries of freedom 
of contract in the context of Article 15(1)(4) of the Unfair Competition Act 1993 on symptoms 
of limitations of access to the market and the character of this prerequisite in jurisprudence 
as well as a number of issues connected thereto such as burden of proof, equivalency of 
benefit provided by retail-chains to cooperating suppliers and the legal character of rebates 
and bonuses in relations between them. These issues are discussed in the context of the 
attitudes of the doctrine and business practice in this economic field. This rather wide treatment 
of each of these problems makes it possible to comment on the chosen judgments including 
their correctness. The Author did not avoid to present a critical voice in this debate wherever 
he believed that the direction taken in a given judgment demands rethinking and possible  
revision.
Key words: unfair competition act; slotting allowances and fees; freedom of contract; burden 
of proof; limitation of access to the market; presumption; equivalency. 
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