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Debaty	nowelizacyjnej	ciąg	dalszy 
(od redaktora naczelnego)

Praktycznie od początku swego istnienia iKAR publikuje teksty odnoszące się bezpośrednio 
do toczącej się nowelizacji ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów z 2007 r. W numerach 
2–4/2012 opublikowaliśmy na łamach iKAR łącznie osiem głosów w dyskusji wokół	założeń	
nowelizacji ustawy, autorstwa Macieja Bernatta i Bartosza Turno, Anny Piszcz, Małgorzaty 
Sieradzkiej, Szymona Sypa i Dominika Wolskiego. Większość z nich – podobnie jak wiele innych, 
z reguły krytycznych głosów przedstawicieli gospodarki i ekspertów – pozostało aktualnych na 
gruncie projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, w tym projektu 
przyjętego przez Radę Ministrów i skierowanego do Sejmu. Wprawdzie nie udało się zorganizo-
wać, planowanego przez CARS, cyklu „Debat Nowelizacyjnych”, ale debaty	nowelizacyjne trwały 
także w środowisku autorów naszego periodyku. Ich rezultatem są cztery dalsze artykuły dotyczą-
ce najważniejszych proponowanych zmian i uzupełnień ustawy (Aleksandra Maziarza i Dominika 
Wolskiego) lub wybranych instytucji prawnych (Anny Piszcz, Piotra Semeniuka i Szymona Sypa). 
W numerze tym Czytelnik znajdzie też kilka dalszych głosów w naszej debacie nowelizacyjnej 
(Tomasza Bagdzińskiego, Roberta Gago i Przemysława Rosiaka, Dariusza Aziewicza, Krystyny 
Kowalik-Bańczyk i Jarosława Sroczyńskiego). Jak wynika z tych artykułów i głosów stosunkowo 
najwięcej wątpliwości budzą wciąż niektóre rozwiązania projektu noweli dotyczące prawie wszystkich 
sztandarowych obszarów regulacji – kontroli koncentracji (D. Aziewicz, D. Wolski), kontroli i prze-
szukania (K. Kowalik-Bańczyk), środków zaradczych (A. Maziarz, J. Sroczyński), dobrowolnego 
poddania się karze (A. Maziarz, D. Wolski), programu łagodzenia kar (T. Bagdziński, A. Maziarz, 
P. Semeniuk i Sz. Syp), odpowiedzialności osób fizycznych (A. Maziarz, A. Piszcz, D. Wolski) i kar 
pieniężnych (A. Maziarz); niedosyt budzi też brak wprowadzenia instytucji statement of objection 
w postępowaniach w sprawach praktyk ograniczających konkurencję, w ustanowionej – jak najbar-
dziej słusznie – 2. fazie postępowania w sprawie koncentracji (D. Aziewicz, R. Gago i P. Rosiak). 

Jak w każdym numerze iKAR prezentuje Czytelnikowi artykuły naukowe poświęcone zróżni-
cowanej tematyce. Antoni Bolecki obszernie analizuje szczególne cechy franczyzy i jej dopuszczal-
ności na gruncie prawa ochrony konkurencji. W artykule Anny Mokrysz-Olszyńskiej znajdujemy 
szczegółową analizę i ocenę skutków Dyrektywy 2011/83/UW w sprawie praw konsumentów. 
Ekonomiczny artykuł Macieja Fornalczyka przekonuje, że doktryna Teckal, pomyślana jako uza-
sadnienie wyjątkowego dopuszczenia eliminacji gry rynkowej na rynkach lokalnych, stała się 
regułą przy zamawianiu przez jednostki samorządu terenowego usług publicznych. W części 
poświęconej „prawu konkurencji zagranicą” publikujemy artykuł Marty Michałek nt. prawa konku-
rencji w Szwajcarii oraz subiektywny przegląd nowych zdarzeń w amerykańskim prawie antytru-
stowym autorstwa T. Bagdzińskiego; przegląd ten będzie kontynuowany w dalszych numerach 
regularnych iKAR. 

Również w tym numerze naszego periodyku Czytelnik znajdzie tabele orzeczeń sądowych 
w sprawach konkurencji, stworzone tym razem wspólnym wysiłkiem kilku członków Kolegium 
Redakcyjnego i doktorantów. Publikujemy też omówienie ostatniego z wyroków Trybunału 
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Sprawiedliwości UE w sprawie implementacji dyrektyw kolejowych, omówionych także przez 
Łukasza Gołąba w numerze 4/2013 iKAR. Po raz pierwszy na łamach iKAR pojawia się omówie-
nie decyzji Prezesa UOKiK, którego autorem jest student IV r. prawa (WPiA UW). W przyszłości 
chcemy szerzej publikować najbardziej wartościowe elementy dorobku studentów prawa, eko-
nomii i zarządzania, powstałego w trakcie pisania prac magisterskich lub specjalnych projektów 
badawczych; zachęcamy studentów do zgłaszania takich tekstów. 

Zwracamy uwagę naszych Czytelników na omówienia kolejnych pozycji literatury z zakresu 
prawa konkurencji (Mateusza Błachuckiego), regulacji finansowej (Marcina Olszaka) oraz z po-
granicza prawa i ekonomii (Joanny Cygier i in.). 

Przy okazji przypominamy, że od 2014 r. będziemy publikowali nie tylko cztery numery 
regularne, ale także przynajmniej tyle samo numerów sektorowych (takich jak dotychczasowe 
nr 5-6/2012 oraz 4/2013 i 6/2013) i tematycznych (takich jak np. nr 2/2013). Co więcej, wszystkie 
numery iKAR będą miały w przyszłości własnych redaktorów prowadzących. Prosimy naszych 
potencjalnych Autorów, aby zwracali baczną uwagę na „Zaproszenia do składania tekstów” (Call 
for Papers) także do takich numerów; zaproszenia takie są publikowane na czołowej stronie 
iKAR (www.ikar.wz.uw.edu.pl) i jako newsy na stronie CARS (www.cars.wz.uw.edu.pl). Będziemy 
również zobowiązani, jeżeli nasi Czytelnicy zechcą propagować możliwość publikacji w iKAR 
wśród swoich współpracowników i kolegów w placówkach naukowych, kancelariach prawniczych 
i firmach konsultingowych.

Jeszcze w tym miesiącu ukaże się także ostatni numer iKAR (8/2013), poświęcony regulacji 
telekomunikacyjnej.

Życzymy owocnej lektury.

Warszawa, 30 listopada 2013 r. 
Prof. UW dr hab. Tadeusz Skoczny 
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Streszczenie
Artykuł przedstawia wybrane propozycje zmian zawarte w projekcie ustawy o zmianie ustawy 
o ochronie konkurencji i konsumentów oraz ustawy – Kodeks postępowania cywilnego. Wybrane 
rozwiązania zostały poddane analizie w porównaniu z analogicznymi rozwiązaniami przyjętymi 
w prawie Unii Europejskiej oraz w prawie wybranych krajów. Dodatkowo artykuł dokonuje oce-
ny planowanych zmian w odniesieniu do postulatów doktryny. W podsumowaniu przedstawiono 
syntetyczną ocenę całego projektu ustawy nowelizacyjnej.

Słowa	kluczowe:	zmiany w ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów; środki zaradcze; kary 
pieniężne; program łagodzenia kar; leniency.

I.	Wprowadzenie
Skierowany przez Radę Ministrów do Sejmu projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie 

konkurencji i konsumentów oraz ustawy – Kodeks postępowania cywilnego ma przede wszyst-
kim na celu wzmocnienie skuteczności regulacji w zakresie zwalczania praktyk ograniczających 
konkurencję. Celem niniejszego artykułu jest poddanie analizie wybranych rozwiązań prawnych 
wprowadzanych przez projektowaną ustawę nowelizacyjną. W pierwszej kolejności przedstawiono 
proponowane uregulowania dotyczące środków zaradczych. Następnie poruszono kwestie doty-
czące odpowiedzialności osób fizycznych, dobrowolnego poddania się karze oraz kar pieniężnych 
i programu łagodzenia kar (leniency oraz leniency plus).

* Doktor nauk prawnych. Adiunkt w Katedrze Prawa Administracyjnego i Prawa Administracyjnego Gospodarczego Akademii Leona Koźmińskiego 
w Warszawie.
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II.	Środki	zaradcze
Na szczególną uwagę w projekcie ustawy zasługuje rozwiązanie, którego celem jest wpro-

wadzenie możliwości nakładania przez Prezesa UOKiK środków zaradczych mających na celu 
zakończenie naruszania prawa konkurencji lub wyeliminowanie jego skutków. Wprowadzenie 
takiego rozwiązania niewątpliwie zasługuje na aprobatę, tym bardziej że podobne uregulowanie 
znajduje się w art. 7 rozporządzenia nr 1/20031. Dokonując analizy projektowanych zmian, należy 
przede wszystkim zwrócić uwagę na pewną niekonsekwencję ze strony prawodawcy krajowego. 
O ile w rozporządzeniu nr 1/2003 wskazano, że środkami zaradczymi są środki o charakterze be-
hawioralnym i strukturalnym, o tyle planowana nowelizacja nie zawiera takiej klasyfikacji. Pojawia 
się więc pytanie, czy Prezes UOKiK będzie mógł więc stosować oba rodzaje środków zaradczych? 

Odpowiedź na to pytanie wydaje się dosyć skomplikowana. Z pewnością projekt zakłada 
wprowadzenie środków o charakterze behawioralnym. Wskazuje na to już samo uzasadnienie 
do projektu ustawy (s. 12) oraz zaproponowane brzmienie art. 10 ust. 4 ustawy o ochronie kon-
kurencji i konsumentów. Przepis ten stanowi o możliwości zastosowania środków mających na 
celu zaniechanie stosowania praktyki lub usunięcie jej skutków, jednakże nie wskazuje definicji, 
czym takie środki są. Zamiast tego planuje się wprowadzenie otwartego katalogu takich środków. 
Biorąc pod uwagę środki, które przykładowo wskazano w tym katalogu, należy stwierdzić, że są 
to środki o charakterze behawioralnym w rozumieniu art. 7 rozporządzenia nr 1/2003. Celem 
środków o charakterze behawioralnym jest zobligowanie określonego przedsiębiorcy do konkret-
nego zachowania2. Obok przykładowego katalogu środków, które należy zaliczyć do środków 
o charakterze behawioralnym, ustawodawca proponuje wprowadzenie jeszcze jednego środka 
zaradczego. Polega on na „powierzeniu wykonywania określonej działalności gospodarczej, w tym 
wykonywania tej działalności na różnych szczeblach obrotu, poszczególnym podmiotom w ramach 
grupy kapitałowej lub odrębnym jednostkom organizacyjnym w ramach struktury przedsiębiorcy”. 
Niewątpliwie środek ten można także sklasyfikować jako środek o charakterze behawioralnym, 
ponieważ polega on właśnie na nałożeniu na przedsiębiorcę obowiązku określonego zachowania 
się – w tym przypadku prowadzenia działalności gospodarczej. Jednakże środek ten może być 
zastosowany, gdy „zwykłe” środki o charakterze behawioralnym mogłyby okazać się nieskuteczne 
lub skuteczne – lecz bardziej uciążliwe dla przedsiębiorcy. 

Taka konstrukcja przepisu powoduje wątpliwości czy Prezes UOKiK będzie mógł zastoso-
wać środki o charakterze strukturalnym, tj. takie, które wpływają na strukturę rynku3 lub które 
wpływają na strukturę przedsiębiorcy4 (np. podział określonego przedsiębiorcy czy zbycie czę-
ści udziałów lub akcji). Należy przede wszystkim wskazać, że rozporządzenie 1/2003 zakłada, 
iż środki te można zastosować wyjątkowo – wówczas, gdy nie ma równie skutecznych środków 
behawioralnych lub gdy te ostatnie środki byłyby bardziej uciążliwe dla przedsiębiorstw niż środki 
strukturalne. Natomiast projektowana nowelizacja stanowi ogólnie o środkach zaradczych. Jak już 
wspomniano, nie wskazuje ich bezpośrednio, lecz zawiera przykładowy katalog środków, który 
można sklasyfikować jako środki behawioralne. Nie wiadomo więc czy intencją prawodawcy było 

1 Rozporządzenie Rady nr 1/2003 w sprawie wprowadzenia w życie reguł konkurencji ustanowionych; Dz. U. L 1/1 z 2003 r., w art. 81 i 82 Traktatu. 
2 K. Kohutek, Środki przysługujące Komisji Europejskiej w razie naruszenia wspólnotowych reguł konkurencji, „Prawo i Podatki UE” 2006, nr 2, s. 17.
3 G. Niels, H. Jenkins, J. Kavanagh, Economics for Competition Lawyers, Oxford University Press, Oxford 2011, s. 445.
4 K. Kohutek, Komentarz do art. 7 rozporządzenia Rady (WE) nr 1/2003 z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie wprowadzenia w życie reguł konkurencji 
ustanowionych w art. 81 i 82 Traktatu, LEX, wersja elektroniczna.
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wprowadzenie możliwości zastosowania przez Prezesa UOKiK jedynie środków behawioralnych, 
czy także środków strukturalnych. Z jednej strony można uznać, że katalog ten wskazuje, iż cho-
dziło o środki behawioralne, z drugiej zaś – można stwierdzić, że skoro celem projektowanego 
rozwiązania jest zaniechanie stosowania praktyki lub usunięcie jej skutków, to przecież cel ten 
może być osiągnięty także przez środki strukturalne. Warto także podkreślić, że środki zaradcze 
o charakterze strukturalnym uznaje się za bardziej skuteczne i prostsze do zastosowania niż środ-
ki o charakterze behawioralnym5. Uzasadnione jest więc doprecyzowanie przez ustawodawcę 
przedstawionego powyżej problemu.

III.	Odpowiedzialność	osób	fizycznych
Kolejnym, wartym wzmianki, proponowanym rozwiązaniem jest wprowadzenie odpowiedzial-

ności osób fizycznych pełniących funkcje kierownicze za naruszenie zakazów określonych w art. 6 
ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz art. 101 TFUE. Rozwiązanie to zasługuje na 
aprobatę. Nakładanie kar na osoby fizyczne niewątpliwie jest uzasadnione. Powoduje, że nie tylko 
karze się przedsiębiorcę za określone naruszenie prawa konkurencji, lecz także osobę fizyczną, 
która podejmowała decyzje o popełnieniu takiego naruszenia. Szerszej analizy wymaga jednak 
kwestia katalogu naruszeń, za popełnienie których mogą być ukarane osoby fizyczne pełniące 
funkcje kierownicze, katalog sankcji oraz sposób wymierzania ich wysokości. 

Przede wszystkim zastanawiające jest dlaczego prawodawca wprowadza jedynie możliwość 
nałożenia kar na osoby fizyczne za naruszenie zakazu porozumień ograniczających konkurencję? 
Wydaje się oczywiste, że osoba pełniąca funkcje kierownicze może również podjąć takie decyzje, 
które prowadzą do nadużycia przez przedsiębiorcę pozycji dominującej. Zawężenie możliwości 
nakładania kar na osoby zarządzające jedynie za naruszenie zakazu porozumień ograniczających 
konkurencję wydaje się całkowicie nieuzasadnione. Skoro, jak wskazuje prawodawca w uzasad-
nieniu do projektu ustawy (s. 21), wprowadzenie takiego rozwiązania przyczynić się powinno 
do zmniejszenia liczby naruszeń prawa konkurencji, to tym bardziej uzasadnionym wydaje się 
rozszerzenie możliwości nakładania kar na osoby zarządzające w odniesieniu do przejawów 
nadużycia pozycji dominującej.

Projekt nowelizacji zakłada, że na osoby fizyczne będzie mogła zostać nałożona sankcja 
w postaci kary administracyjnej w maksymalnej wysokości 2.000.000 zł. W uzasadnieniu do 
ustawy wskazano, że rozwiązanie to jest wzorowane na rozwiązaniach funkcjonujących w wielu 
krajach UE oraz Stanach Zjednoczonych (s. 21), choć nie sprecyzowano, na jakich konkretnie 
zagranicznych rozwiązaniach się wzorowano. Zamiast tego sięgnięto do uregulowań krajowych. 
W tym miejscu należy podkreślić, że sankcje nakładane na osoby fizyczne w innych ustawo-
dawstwach nie ograniczają się jedynie do kar pieniężnych. Jako przykład można podać Stany 
Zjednoczone, gdzie za naruszenie ustawy Shermana na osobę fizyczną może być nałożona 
kara pieniężna w wysokości do 350 000 $ oraz kara pozbawienia wolności6. Ta ostatnia sankcja 
występuje także np. w Irlandii, Wielkiej Brytanii, Austrii, Niemczech oraz Estonii7. Szkoda, że 
prawodawca w uzasadnieniu nie rozważył chociażby możliwości wprowadzenia takiej kary dla 

5 M. Filippelli, Collective Dominance and Collusion: Parallelism in EU and US Competition Law, Edward Elgar Publishing, 2013, s. 228.
6 G. Dannecker, O. Jansen, Competition Law Sanctioning in the European Union, Kluwer Law International, 2004, s. 200.
7 Wouter P.J. Wils, Is Criminalization of EU Competition Law the Answer?, „World Competition” 2005, nr 2, s. 117–159.
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najbardziej rażących przypadków naruszenia przepisów ustawy o ochronie konkurencji i kon-
sumentów. Wzmianki wymaga jednak bardzo dobre uzasadnienie wprowadzenia tej regulacji. 
Można przytoczyć chociażby fragment dotyczący pobudek, dla których działają osoby fizyczne. 
Słusznie bowiem zauważono, że często osoba fizyczna podejmuje decyzje o naruszeniu przez 
przedsiębiorcę prawa konkurencji po to, żeby np. uzyskać lepsze wyniki sprzedaży, a co za tym 
idzie premię za wyniki handlowe. Oznacza to, że osoby fizyczne mogą działać na niekorzyść 
przedsiębiorców w postaci naruszenia przepisów ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów 
i nie ponoszą z tego tytułu odpowiedzialności – a nawet może im to przynosić korzyści. Sytuacja 
ta niewątpliwie się zmieni, w przypadku wprowadzenia planowanego rozwiązania. Jednakże i to 
rozwiązanie mogłoby być bardziej szczegółowe. Rozważenia wymaga rozwiązanie zastosowane 
na Malcie, gdzie kara pieniężna nakładana jest wspólnie na przedsiębiorcę i osoby podejmujące 
decyzje kierownicze, które to są solidarnie odpowiedzialne z przedsiębiorcą za uiszczenie kary 
pieniężnej8. Takie rozwiązanie niewątpliwie przyczyniłoby się do skutecznego zwalczania praktyk 
ograniczających konkurencję w odniesieniu do przedsiębiorców, których kondycja finansowa i tak 
nie pozwoli na wyegzekwowanie całej wysokości wymierzonej kary pieniężnej.

IV.	Dobrowolne	poddanie	się	karze
Kolejną instytucją wprowadzaną przez projekt nowelizacji jest dobrowolne poddanie się ka-

rze pieniężnej przez przedsiębiorcę9. Rozwiązanie to nawiązuje do analogicznego rozwiązania 
zastosowanego przez prawodawcę unijnego w art. 10a rozporządzenia nr 773/200410, jednakże 
rozwiązania przyjęte w projekcie nowelizacji w dyskusyjny sposób odbiegają od zastosowanych 
w prawie unijnym. Wątpliwości budzi już przede wszystkim brzmienie proponowanego art. 89a. 
ust. 1. ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów: „…przed zakończeniem postępowania an-
tymonopolowego...”. Tak skonstruowany przepis wskazuje, że procedura dobrowolnego poddania 
się karze może być wszczęta w ostatnich fazach postępowania antymonopolowego. Całkowicie 
odmiennie zaś uregulował tę kwestię prawodawca unijny, wskazując, że procedura ugodowa może 
być wszczęta już po zainicjowaniu postępowania antymonopolowego11. To ostatnie rozwiązanie 
wydaje się być bardziej zasadne. Zresztą sam ustawodawca wskazuje, że dzięki wprowadzeniu 
tej instytucji, chce uprościć i przyśpieszyć postępowanie. Trudno więc znaleźć uzasadnienie dla 
sytuacji, w której po długotrwałym postępowaniu antymonopolowym, podczas którego wyjaśniono 
okoliczności sprawy, tuż przed wydaniem decyzji administracyjnej zaproponuje się przedsiębiorcy 
taką procedurę. Dlatego też zasadnym jest możliwość wystąpienia z propozycją procedury dobro-
wolnego poddania się karze pieniężnej właśnie już po wszczęciu postępowania antymonopolowe-
go. To początkowa faza postępowania jest tym etapem, w którym, dzięki instytucji dobrowolnego 
poddania się karze, można uprościć i przyśpieszyć postępowanie.

Dzięki udziałowi przedsiębiorcy w procedurze dobrowolnego poddania się karze pieniężnej, 
kara, która nałożona by została na niego bez udziału w tej procedurze, może zostać obniżona 
o 10%. Rozwiązanie takie ma więc być bodźcem zachęcającym przedsiębiorców do udziału w tej 

 8 Ibidem.
 9 Pewne wątpliwości budzi już sama nazwa projektowanej instytucji. Wydaje się, że ustawodawca powinien sięgnąć do nazewnictwa unijnego i nazwać 
ją procedurą ugodową, chociaż być może chciał uniknąć nawiązania do ugody administracyjnej z KPA.
10 Dz. Urz. UE L 123/18 z 27.4.2004.
11 Rozporządzenie 773/2004, art. 10a.
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procedurze. Przyjęta wysokość redukcji kary pieniężnej nawiązuje do uregulowań unijnych, w których 
przyjęto taką samą wysokość obniżenia kary. Jednakże ustawodawca powinien przy wprowadzaniu 
tej instytucji wziąć pod uwagę doświadczenia Komisji Europejskiej przy jej stosowaniu. Okazuje 
się bowiem, że od 2008 r., tj. od wprowadzenia tej instytucji w prawie unijnym zastosowana ona 
została zaledwie w pięciu sprawach12. Oznacza to, że w zasadzie Komisja Europejska stosuje ją 
do spraw bardzo skomplikowanych, wymagających długotrwałego postępowania dowodowego. 
Procedura ta pozwala Komisji Europejskiej uprościć postępowanie i zamiast wydawania decyzji 
liczącej kilkaset stron, wydaje ona decyzję liczącą około 20–40 stron13. Powstaje zatem pytanie, 
czy procedura ta, podobnie jak w przypadku Komisji Europejskiej, będzie miała zastosowanie 
wobec najcięższych naruszeń prawa konkurencji? Czy jednak ustawodawca planuje, iż będzie 
ona stosowana stosunkowo często? W tym drugim przypadku zasadnym jest rozważenie zwięk-
szenia wysokości redukcji kary pieniężnej dla przedsiębiorców objętych taką procedurą. Może się 
bowiem okazać, że przedsiębiorcy nie będą zainteresowani udziałem w tej procedurze z uwagi 
na niewielki „zysk” związany z jej zastosowaniem14. Zamiast tego będą dążyli do podważenia 
decyzji Prezesa UOKiK, co w rezultacie nie osiągnie założonych celów tego rozwiązania, czyli 
przyśpieszenia lub uproszczenia postępowania.

V.	Kary	pieniężne	
Projekt nowelizacji zakłada również wprowadzenie zmian w zakresie kar pieniężnych. 

Niewątpliwie należy się zgodzić z prawodawcą, że większość z tych zmian związana jest z wpro-
wadzeniem nowych instytucji do ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów lub usunięciem 
problemów interpretacyjnych, które zaistniały podczas stosowania tej ustawy. 

Dyskusyjna jest jednak zmiana polegająca na obniżeniu z obecnych 700 tys. zł na 10 000 euro 
maksymalnej wysokości kary, jaka może być nałożona za naruszenie prawa konkurencji, w przy-
padku, gdy przedsiębiorca nie osiąga obrotu lub osiąga stosunkowo niewielki obrót. Poprzez tego 
typu rozwiązanie wprowadza się łagodniejsze zasady wymiaru kary dla przedsiębiorców, którzy 
z różnych przyczyn osiągają niskie obroty rynkowe lub ich nie osiągają wcale. Należy zaznaczyć, 
że zła sytuacja rynkowa, a co za tym idzie – złe wyniki finansowe często są powodem powstania 
np. porozumień ograniczających konkurencję15. Sąd UE wskazał, że jeśli naruszenie miało miej-
sce na rynku cechującym się spadkiem popytu, wzrastającą podażą i presją na obniżenie cen ze 
strony dystrybutorów, nie uzasadnia to zmniejszenia wymierzanych grzywien16. A zatem często 
może się okazać, że niskie obroty określonego przedsiębiorcy są wynikiem zakłócenia przez 
niego mechanizmu konkurencji. W oparciu o proponowane rozwiązanie uniknie on wysokiej kary 
za naruszenie przepisów konkurencji. Ewentualne zmniejszenie wysokości kary pieniężnej dla 
przedsiębiorców osiągających niskie obroty mogłoby być przesłanką uzasadniającą odstąpienie 
od nałożenia grzywny lub jej obniżenie z uwagi na problemy finansowe przedsiębiorcy, jeżeli 
mogłoby mieć to wpływ na konkurencję17. Orzecznictwo sądów unijnych w zakresie przesłanek 

12 Pobrano z: http://ec.europa.eu/competition/cartels/legislation/cartels_settlements/settlements_en.html, (23.11.2013).
13 F. Laina, E. Laurinen, The EU Cartel Settlement Procedure: Current Status and Challenges, „Journal of European Competition Law & Practice” 
2013, nr 7, s. 7.
14 Podobnie: A. Piszcz, Kilka uwag do projektu założeń ustawy o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, IKAR 2012, nr 2, s. 13.
15 Połączone sprawy Tokai Carbon i in. v. Komisja, Zb. Orz. z 2004 r., s. II–1181, pkt 345.
16 Sprawa T-38/02 Danone v. Komisja, Zb. Orz. z 2005 r., s. II–4426, pkt 414.
17 Sprawa T-213/00, CMA CGM i in. v. Komisja, Zb. Orz. z 2003 r., s. II–913, pkt 351.
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uzasadniających obniżenie wysokości kar pieniężnych wskazuje, że taką przesłanką nie powin-
ny być wyniki finansowe osiągane przez przedsiębiorców. Niższa wysokość maksymalnej kary 
pieniężnej powodowałaby nieuzasadnioną przewagę konkurencyjną nad tymi przedsiębiorcami, 
którzy radzą sobie z warunkami panującymi na rynku18. Oznacza to, że prawodawca nie powinien 
w ten sposób różnicować przedsiębiorców, którzy dopuścili się takich samych naruszeń prawa 
konkurencji. 

VI.	Program	łagodzenia	kar	
Na aprobatę zasługują również proponowane zmiany w zakresie programu łagodzenia kar 

(leniency). Jednakże kilka proponowanych rozwiązań w tym zakresie wymaga doprecyzowania. 
Już na samym wstępie można zauważyć pewną niedoskonałość proponowanych przepisów. 
Projektowany art. 113a ust. 2 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów wymaga przekaza-
nia do Prezesa UOKiK wniosku zawierającego bardzo szczegółowe dane. Nawet wprowadzony 
przez prawodawcę tzw. skrócony wniosek wymaga podania przez przedsiębiorcę wielu informacji. 
Należy zaznaczyć, że nieco inaczej podobne rozwiązanie zostało skonstruowane przez Komisję 
Europejską. Wymaga ona podania w takim wniosku informacji o porozumieniu, o ile są one znane 
wnioskodawcy w chwili złożenia wniosku. Natomiast brzmienie przepisu zaproponowanego w pro-
jekcie nowelizacji wskazuje katalog informacji, jakie należy obligatoryjnie wskazać we wniosku (lub 
ich część w przypadku „wniosku skróconego”). Konstrukcja taka może być kłopotliwa zwłaszcza 
w przypadku wertykalnego porozumienia ograniczającego konkurencję. Często bowiem dystrybutor 
nie będzie posiadał danych odnośnie do zakresu geograficznego takiego porozumienia czy infor-
macji o wszystkich stronach porozumienia lub nie będzie znał roli poszczególnych przedsiębiorców 
uczestniczących w porozumieniu. Sytuacja ta wskazuje, że nie wszyscy uczestnicy porozumień 
ograniczających konkurencję będą w stanie podać dane wymagane przez projekt ustawy. Może 
więc to spowodować, że cześć z nich po prostu uzna, iż nie są w stanie podać informacji wymaga-
nych do objęcia ich programem łagodzenia kar i tym samym nie podejmą współpracy z Prezesem 
UOKiK. Zasadne wydaje się więc doprecyzowanie, wzorem rozwiązań unijnych, że wniosek po-
winien obejmować informacje, o ile są one znane wnioskodawcy w chwili złożenia wniosku oraz 
nałożyć obowiązek przekazywania Prezesowi UOKiK tych informacji, o których przedsiębiorca 
objęty programem łagodzenia kar dowiedział się już po złożeniu wniosku.

Ponadto zastanawiające jest dlaczego proponowane rozwiązania wymagają złożenia przez 
przedsiębiorcę wniosku zawierającego jedynie opis domniemanego porozumienia ogranicza-
jącego konkurencję. Natomiast dopiero po złożeniu wniosku przedsiębiorca zobowiązany jest 
współpracować z Prezesem UOKiK poprzez dostarczanie mu, z własnej inicjatywy lub na żąda-
nie, dowodów uprawdopodabniających zawarcie porozumienia ograniczającego konkurencję. 
Trudno znaleźć logikę w tak przyjętym rozwiązaniu. Czy zatem już do wniosku przedsiębiorca nie 
powinien dołączać dowodów na fakt zawarcia takiego porozumienia? Takie rozwiązanie przecież 
ułatwiłoby pracę samego Prezesa UOKiK. Nie tylko dostałby on od przedsiębiorcy szczegółowy 
opis porozumienia, ale także dowody. To właśnie one ułatwiłyby Prezesowi UOKiK dokonanie 
oceny czy doszło w istocie do porozumienia ograniczającego konkurencję. Nie można przecież 
18 Sprawa T-141/94 Thyssen Stahl v. Komisja, Zb. Orz. z 1999 r., s. II–347, pkt 605; sprawa C-137/95 P SPO i in. v. Komisja, Zb. Orz. z 1996 r., s. I–1611, 
pkt 54; sprawa C-289/04 P Showa Denko v. Komisja, Zb. Orz z 2006 r., s. I–5859, pkt 630; połączone sprawy Tokai Carbon i in. v. Komisja, Zb. Orz. 
z 2004 r., s. II–1181, pkt 370; sprawa C-308/04 P SGL Carbon v. Komisja, Zb. Orz. z 2006 r., s. I–5977, pkt 105–106.
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wykluczyć, że przedsiębiorca nie zawsze będzie w stanie dokonać prawidłowej interpretacji okre-
ślonego porozumienia. 

Kolejnym rozwiązaniem, które wymaga zmian, jest proponowany art. 113b ustawy o ochronie 
konkurencji i konsumentów ustalający warunki, po spełnieniu których Prezes UOKiK odstępuje od 
wymierzenia kary. Po pierwsze, wymagane jest złożenie samego wniosku o objęcie programem 
łagodzenia kar wraz ze wskazaniem opisu porozumienia. Po drugie, przedsiębiorca musi przed-
stawić dowód (lub informacje umożliwiające uzyskanie przez Prezesa UOKiK takiego dowodu) 
wystarczający do wszczęcia postępowania. Natomiast po wszczęciu postępowania antymono-
polowego wymagane jest przedstawienie dowodu, który w sposób istotny przyczyni się do wy-
dania decyzji. W tym miejscu budzi wątpliwości dlaczego ustawodawca w projekcie posłużył się 
wyrazem „dowód”, a nie liczbą mnogą „dowody”? Takie brzmienie przepisu może spowodować 
problemy z jego interpretacją. Można więc uznać, że wystarczające jest przekazanie Prezesowi 
UOKiK dokładnie jednego dowodu na fakt zawarcia informacji lub przepis ten można też interpre-
tować w taki sposób, że spośród informacji, które przedsiębiorca przekaże Prezesowi UOKiK co 
najmniej jedną z nich będzie można zakwalifikować jako dowód niezbędny do objęcia programem 
łagodzenia kar. 

Słusznie zaproponowany przepis wymaga, żeby przekazany przez przedsiębiorcę dowód lub 
informacje nie był znany Prezesowi UOKiK. Zastanawiające jest natomiast dlaczego prawodawca 
nie zastosował rozwiązań funkcjonujących w Unii Europejskiej. Ptzykładowo, Komisja Europejska 
nie zastosuje programu łagodzenia kar w przypadku, gdy w chwili złożenia wniosku „posiada już 
wystarczające dowody do podjęcia decyzji o przeprowadzeniu kontroli w związku z domniema-
nym kartelem lub już przeprowadziła kontrolę”19. Oznacza to, że Komisja Europejska nie będzie 
obejmowała przedsiębiorców programem łagodzenia kar w przypadku, gdy posiada już wystar-
czające informacje o określonym porozumieniu ograniczającym konkurencję. Wydaje się więc, 
że właśnie w takim przypadku współpraca przedsiębiorcy z Prezesem UOKiK nie zawsze będzie 
niezbędna do wykrycia określonego porozumienia.

Ostatnim warunkiem objęcia programem łagodzenia kar jest brak nakłaniania przez wnio-
skodawcę innych przedsiębiorców do uczestnictwa w porozumieniu. Ten ostatni warunek zo-
stał nieco złagodzony, ponieważ w obecnie obowiązującej ustawie z programu łagodzenia kar 
wykluczeni zostali inicjatorzy zawarcia porozumienia. Rozwiązanie to wydaje się być zasadne, 
ponieważ celem programu łagodzenia kar powinno być przede wszystkim przyczynienie się 
do wykrycia zakazanego porozumienia. Poza tym inicjator porozumienia nie zawsze będzie 
stroną, która dzięki takiemu porozumieniu osiągnie największe korzyści. To właśnie przedsię-
biorcy nakłaniający innych przedsiębiorców do udziału w porozumieniu stanowią największe  
zagrożenie dla konkurencji z uwagi na to, że dążą do coraz to większego poszerzenia takiego 
porozumienia.

Dokonując analizy przyjętych rozwiązań w zakresie programu łagodzenia kar, należy zwrócić 
uwagę na jeszcze jeden przepis nowelizacji. Mianowicie zaproponowany art. 113a ust. 3 ustawy 
o ochronie konkurencji i konsumentów wymaga od wnioskodawcy zaprzestania uczestnictwa 
w porozumieniu przed złożeniem wniosku lub niezwłocznie po jego złożeniu. Z jednej strony 
takie rozwiązanie wydaje się zasadne, trudno bowiem uznać, że przedsiębiorca po podjęciu 

19 Obwieszczenie Komisji w sprawie zwalniania z grzywien i zmniejszania grzywien w sprawach kartelowych, Dz. Urz. UE C 298/17 z 8.12.2006, pkt 10. 



www.ikar.wz.uw.edu.pl            internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 2013, nr 7(2)

Aleksander Maziarz            Kilka uwag do projektu nowelizacji ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów15

współpracy z Prezesem UOKiK nadal będzie dopuszczał się naruszeń prawa konkurencji. Z dru-
giej zaś – należałoby rozważyć wprowadzenie wyjątku od tego nakazu. Może się bowiem oka-
zać, że przekazany przez przedsiębiorcę wniosek, a następnie dowody nie są wystarczające do 
ustalenia wszystkich okoliczności danego porozumienia. W takiej sytuacji można by wprowadzić 
uregulowanie, na podstawie którego Prezes UOKiK zobowiązywałby przedsiębiorcę objętego pro-
gramem łagodzenia kar do dalszego uczestnictwa w porozumieniu w celu zebrania określonych  
dowodów. 

Warto w tym miejscu wskazać, że prawodawca powinien rozważyć objęcie programem ła-
godzenia kar nie tylko przedsiębiorców, lecz także osoby fizyczne pełniące funkcje kierownicze. 
Skoro bowiem projekt nowelizacji ustanawia odpowiedzialność tego typu osób za działanie lub 
zaniechanie skutkujące naruszeniem przez przedsiębiorcę zakazu porozumień ograniczających 
konkurencję, to wydaje się, że właśnie takie osoby mogą też być zainteresowane udziałem w pro-
gramie łagodzenia kar i również przyczynić się do wykrycia wielu naruszeń prawa konkurencji. 

Kolejnym zasadnym rozwiązaniem wprowadzanym przez projekt nowelizacji jest instytucja 
leniency plus. Rozwiązanie adresowane jest do przedsiębiorców, którzy złożyli wniosek o objęcie 
programem łagodzenia kar (leniency) jako drugi lub kolejny i tym samym nie uzyskali całkowite-
go odstąpienia od wymierzenia kary, lecz częściowe jej złagodzenie. Jeżeli przedsiębiorca taki 
poinformuje Prezesa UOKiK o innym porozumieniu, wobec którego nie zostało wszczęte postę-
powanie antymonopolowe lub wyjaśniające to będzie mógł uzyskać dodatkowe obniżenie kary 
w pierwszej sprawie. Natomiast w stosunku do tej drugiej będzie mógł uniknąć kary po spełnieniu 
warunków programu leniency. Rozwiązanie to niewątpliwie przyczyni się do jeszcze większej 
skuteczności w wykrywaniu porozumień ograniczających konkurencję. Jednakże ustawodawca 
bardzo ogólnie wskazał o jakie „inne porozumienie” chodzi. W Wielkiej Brytanii program leniency 
plus ma zastosowanie, jeżeli przedsiębiorca przekaże informacje i dowody o istnieniu porozumie-
nia ograniczającego konkurencję na innym rynku. A zatem program ten ma przede wszystkim wy-
kryć zakazane porozumienia na innych rynkach niż ten, którego dotyczy postępowanie w ramach 
„zwykłego” programu leniency. Projekt nowelizacji nie zakłada takiego rozróżnienia, należy więc 
uznać, że może chodzić tutaj o wszelkiego rodzaju porozumienia, także te, które dotyczą tego  
samego rynku.

VII.	Podsumowanie
Proponowane zmiany należy ocenić pozytywnie. Niewątpliwie ich wprowadzenie przyczyni się 

do skuteczniejszego stosowania prawa ochrony konkurencji. Jednakże część z wprowadzonych 
zmian wymaga doprecyzowania. W wielu miejscach prawodawca wzorował się na rozwiązaniach 
unijnych lub pochodzących z innych państw. Zastanawiające jest więc, dlaczego rozwiązania te 
nie zostały w całości odwzorowane. Być może powodem tego jest niedoskonałość legislacyjna 
przyjętych rozwiązań. Jako przykład można podać przedstawione powyżej środki zaradcze. Nie 
wiadomo dlaczego ustawodawca nie posłużył się klasyfikacją na środki o charakterze behawio-
ralnym i strukturalnym. Obecna redakcja przepisu w tym zakresie uniemożliwia ocenę czy będzie 
można stosować środki strukturalne. Tego typu niedoskonałości jest zresztą wiele, co zostało 
wykazane w niniejszym artykule. Pozostaje więc mieć nadzieje, że na etapie prac w parlamencie 
niedoskonałości te zostaną wyeliminowane. 
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Uwagi	dotyczące	wybranych	instytucji	 
w projekcie nowelizacji ustawy  

o ochronie konkurencji i konsumentów

Spis	treści	
I. Uwagi wstępne
II. Kontrola koncentracji 
III. Odpowiedzialność osób zarządzających
IV. Dobrowolne podanie się karze (settlements)
V. Podanie do publicznej wiadomości informacji o możliwości naruszenia przez przedsiębiorcę 

przepisów prawa z zakresu ochrony konsumentów oraz możliwości spowodowania znacznej 
straty lub niekorzystnych skutków dla szerokiego kręgu konsumentów 

VI. Podsumowanie

Streszczenie
W krótkim artykule odnotowane zostały najważniejsze z instytucji proponowanych w obecnie 
procedowanym projekcie ustawy nowelizującej ustawę o ochronie konkurencji i konsumentów. 
Stanowią one pewne novum w polskim prawie ochrony konkurencji. Najważniejsze z nich to zmiany 
w zakresie kontroli koncentracji wprowadzające postępowanie dwuetapowe oraz regulacja prze-
ciwdziałająca obchodzeniu obowiązku zgłoszenia zamiaru koncentracji dokonywanej częściami, 
wprowadzenie odpowiedzialności osób zarządzających za naruszenia prawa antymonopolowego, 
instytucja dobrowolnego poddania się karze (settlements) oraz podanie do publicznej wiadomo-
ści informacji o możliwości naruszenia przez przedsiębiorcę przepisów prawa z zakresu ochro-
ny konsumentów. Autor starał się przedstawić nie tylko wątpliwości związane z proponowanymi 
instytucjami, w szczególności trudności, jakie mogą się pojawić w praktyce ich stosowania, ale 
także te elementy, które zasługują na pozytywną ocenę. 

Słowa	kluczowe:	ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów; nowelizacja; kontrola koncen-
tracji; odpowiedzialność osób zarządzających; dobrowolne poddanie się karze; możliwość wy-
rządzenia znacznej szkody konsumentom.

I.	Uwagi	wstępne
Prace nad nowelizacją ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów1 wkroczyły w decydującą 

fazę. Projekt ustawy zmieniającej trafił do sejmu i jako projekt rządowy poddany został pierwszemu 
* Doktor nauk prawnych, radca prawny, autor publikacji m.in. z zakresu prawa ochrony konkurencji oraz zwalczania nieuczciwej konkurencji; wolski_d 
@yahoo.pl.
1 Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 50, poz. 331 ze zm.; dalej: uokik).
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czytaniu2. Następnie projekt został skierowany do Komisji Gospodarki, gdzie utworzono podko-
misję, w ramach której dyskutowane są szczegółowe rozwiązania i wypracowywany jest kształt 
nowelizacji, który następnie będzie poddany pod kolejne głosowania w Sejmie. Dotychczasowe 
prace w podkomisji wskazują, iż co do zasady zaproponowane rozwiązania pozostaną w niezmie-
nionym kształcie. Możliwe zmiany dotyczą ich szczegółowej konstrukcji, w tym brzmienia poszcze-
gólnych przepisów. Nie jest to oczywiście zaskoczeniem, gdyż mamy do czynienia z projektem 
rządowym. Niejednokrotnie jednak to właśnie rozwiązania szczegółowe mają decydujący wpływ 
na funkcjonowanie instytucji prawa ochrony konkurencji w praktyce ich stosowania. Dotyczy to 
zwłaszcza rozwiązań nowych, w przypadku których ostateczny kształt i praktyczne znaczenie 
będą tworzone w praktyce orzeczniczej Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów 
(dalej: Prezes UOKiK) oraz sądów. Z uwagi na to, iż umieszczone w projekcie nowelizacji insty-
tucje funkcjonują już w prawie innych państw, a niektóre z nich także w unijnym prawie ochrony 
konkurencji, także ich funkcjonowanie w tych obszarach będzie miało wpływ na praktykę polską. 
Przykładem może służyć funkcjonująca w większości państw Unii Europejskiej, a także w prawie 
amerykańskim odpowiedzialność osób fizycznych (menedżerów) za naruszenie prawa ochrony 
konkurencji3. Nie zwalnia to jednak osób zaangażowanych w prace legislacyjne z obowiązku 
dbałości o ukształtowanie ich w taki sposób, aby jak najlepiej wpisały się w polski system prawa 
ochrony konkurencji. 

II.	Kontrola	koncentracji
Najważniejszymi zmianami w zakresie kontroli koncentracji wydają się być wprowadzenie 

postępowania dwuetapowego oraz regulacji mającej zapobiegać dokonywaniu koncentracji eta-
pami, która w praktyce prowadzi do przejęcia określonego przedsiębiorstwa czy majątku z za-
stosowaniem zwolnienia wskazanego w art. 14 uokik. W zakresie pierwszego rozwiązania art. 96 
ust. 1 projektu przewiduje, iż postępowanie ma co do zasady trwać 1 miesiąc. W przypadku spraw 
szczególnie skomplikowanych zostaje przedłużone w drodze postanowienia Prezesa UOKiK o ko-
lejne 4 miesiące (art. 96a ust. 1 projektu). Na postanowienie to nie przysługuje zażalenie (art. 96a 
ust. 2 projektu), co można uznać za rozwiązanie słuszne z uwagi na konieczność zapewnienia 
sprawności postępowania. W rezultacie, przy zachowaniu dotychczasowych przepisów dających 
możliwość przedłużenia postępowania m.in. z uwagi na konieczność usunięcia braków lub uzu-
pełnienia informacji (art. 96 ust. 3 uokk oraz art. 96 ust. 2 oraz 96a ust. 8 projektu), postępowa-
nie nie powinno łącznie trwać dłużej niż 5 miesięcy. Projektodawca, uzasadniając proponowane 
rozwiązanie, wskazuje na fakt, iż większość postępowań dotyczy spraw prostych, niebudzących 
wątpliwości co do ich wpływu na rynek właściwy. Postępowania w tych sprawach winny być za-
tem kończone w krótszym, miesięcznym okresie. Wyłącznie w przypadku postępowań bardziej 
skomplikowanych, spraw budzących wątpliwości, co do możliwego ograniczenia konkurencji na 
rynku, które wymagają przeprowadzenia badań rynku, postępowanie będzie przedłużane o ko-
lejne 4 miesiące. Zdaniem projektodawców ma to spowodować, iż w przypadku zdecydowanej 
większości spraw, postępowanie będzie kończyło się na pierwszym etapie. Nie kwestionując 

2 Projekt w wersji przedłożonej w sejmie z dnia 30 sierpnia 2013 r. wraz z uzasadnieniem dostępny pod adresem: http://orka.sejm.gov.pl/Druki7ka.ns
f/0/9F27C3A04DCCA6E8C1257BE3003730DF/%24File/1703.pdf (druk nr 1703; dalej: projekt).
3 Odpowiedzialność taką przewidują m.in. przepisy prawa ochrony konkurencji w Wielkiej Brytanii, Irlandii, czy Rumunii. Pamiętać jednak należy, iż 
w wielu krajach ukształtowana została jako odpowiedzialność o charakterze karnym (tak m.in. w Wielkiej Brytanii czy Irlandii). 
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dobrych intencji autorów projektu nowelizacji, wskazać należy, iż już pod rządami obecnie obo-
wiązujących przepisów nic nie stoi na przeszkodzie, aby sprawy proste kończone były w terminie 
krótszym, pomimo że przepis art. 96 ust. 1 uokik przewiduje termin dwumiesięczny. Trudno jest 
uznać, iż samo wprowadzenie terminu miesięcznego dla spraw mniej skomplikowanych, które 
nie budzą wątpliwości, co do ograniczenia konkurencji na rynku na skutek ich przeprowadzenia, 
może wywrzeć decydujący wpływ na praktykę Prezesa UOKiK i sprawność postępowania. Istnieje 
obawa, iż wprowadzenie dodatkowego terminu może spowodować, iż niejednokrotnie także spra-
wy proste mogą być z ostrożności „przenoszone” do drugiego etapu. Ponadto, funkcjonujące już 
obecnie przepisy, w szczególności wymieniony już art. 96 ust. 1 uokik, pozwalają na wydłużanie 
tych postępowań, gdzie mamy do czynienia ze sprawą skomplikowaną. Wystarczy sięgnąć w tym 
zakresie do praktyki orzeczniczej Prezesa UOKiK, aby przekonać się, iż postępowania w spra-
wach kontroli koncentracji mogą niejednokrotnie trwać kilka miesięcy i dłużej4, mimo że obecnie 
obowiązuje wymieniony wcześniej termin dwumiesięczny. Dlatego też wydaje się, iż proponowana 
regulacja zmieniająca termin zakreślony przez ustawę dla postępowań w sprawach kontroli kon-
centracji nie będzie miała znaczącego wpływu na skrócenie czasu trwania postępowań, a nawet 
w określonych przypadkach może prowadzić do ich wydłużenia.

Druga z proponowanych zmian zawarta została w art. 16 ust. 5 projektu. Zgodnie z propono-
wanym przepisem, obrót liczony na potrzeby ustalenia obowiązku zgłoszenia zamiaru koncentracji 
zarówno w przypadku przejęcia kontroli, jak i nabycia części mienia liczony jest łącznie dla wszyst-
kich przedsiębiorców, nad którymi przejmowana jest kontrola lub dla całego nabywanego mienia, 
w odniesieniu do tej samej grupy kapitałowej, w okresie dwuletnim. Ma to służyć zapobieganiu 
obchodzenia przez przedsiębiorców wyznaczonych progów, których przekroczenie powoduje ko-
nieczność zgłoszenia zamiaru koncentracji Prezesowi UOKiK, poprzez dokonywanie rozłożonych 
w czasie (częściowych) koncentracji, zarówno w odniesieniu do przejmowania kontroli nad przed-
siębiorcą, jak i nabywania części mienia innego przedsiębiorcy. Zgodnie z proponowaną regulacją 
koncentracje takie mają być kwalifikowane z punktu widzenia obowiązku zgłoszenia ich zamiaru 
przy uwzględnieniu obrotu generowanego przez przedsiębiorcę lub przedsiębiorców należących 
do tej samej grupy kapitałowej, nad którymi ma być przejmowana kontrola lub od których ma być 
nabywane mienie w okresie dwuletnim. Z jednej strony, należy uznać potrzebę zapobiegania 
obchodzeniu prawa, które może wywołać niekorzystne skutki dla konkurencji na rynku. Z drugiej 
jednak, omawiane wyłączenie spod obowiązku zgłoszenia ma na celu uniknięcie konieczności 
przeprowadzania kontroli koncentracji o niewielkiej skali i znaczeniu. Ponadto, niejednokrotnie 
takie wieloetapowe (częściowe) koncentracje nie są konsekwencją zasługujących na negatywną 
ocenę działań zmierzających do ominięcia prawa. Mogą one być skutkiem normalnych proce-
sów zachodzących na rynku, zmiany strategii przedsiębiorstw, zmian w strukturze własnościowej 
przedsiębiorstwa czy procesów negocjacyjnych. Ponadto, dwa lata to okres bardzo długi w cyklu 
życia każdego przedsiębiorstwa i rynku, na którym przedsiębiorca działa, którego plany mogą 
się w tym okresie wielokrotnie zmieniać. Można zatem powziąć wątpliwości czy proponowana 
regulacja, której przyświecają niewątpliwie dobre intencje, nie idzie zbyt daleko w ograniczaniu 

4 Przykładem może służyć toczące się obecnie postępowanie w sprawie przejęcia przez Auchan Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Piasecznie kontroli nad 
„real,- Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i spółka” Sp. k. z siedzibą w Warszawie oraz real,- Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie pod sygnaturą 
DKK1-421/12/13/MAB, co do którego wniosek do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (dalej „UOKiK”) wpłynął w dniu 18 marca 2013 r. Pobranoz 
z: http://www.uokik.gov.pl/koncentracje.php?news_id=10308. 
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swobody przedsiębiorców i wpływaniu na procesy zachodzące na rynku tam, gdzie nie jest to 
uzasadnione koniecznością zapewnienia skutecznej ochrony konkurencji. 

III.	Odpowiedzialność	osób	zarządzających
Odpowiedzialność osób zarządzających za naruszenie postanowień art. 6 ust. 1 pkt 1–6 

i art. 101 ust. 1 lit. a–e Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej5 (dalej: TFUE) to chyba naj-
bardziej dyskutowana i budząca kontrowersje część nowelizacji. Można jednak zastanawiać się 
dlaczego. Z jednej strony bowiem – co zostało wskazane wcześniej – funkcjonuje ona w więk-
szości krajów UE. Z drugiej, skoro przedsiębiorstwo podlega surowym sankcjom w przypadku 
naruszenia reguł ochrony konkurencji, to dlaczego osoby pełniące kluczowe dla przedsiębiorstwa 
stanowiska, które powinny posiadać wysoki poziom świadomości podejmowanych działań, do-
puszczając do naruszenia prawa ochrony konkurencji i niejednokrotnie wyrządzając tym samym 
znaczną szkodę przedsiębiorstwu dla którego pracują, nie powinny również podlegać takiej od-
powiedzialności. Trudno jest znaleźć racjonalne uzasadnienie przemawiające przeciwko wpro-
wadzeniu odpowiedniej regulacji w tym zakresie. Dlatego też wydaje się, iż cały problem tkwi 
raczej nie w tym czy ten rodzaj odpowiedzialności powinien zostać wprowadzony, ale raczej jaki 
kształt powinny przybrać proponowane przepisy. W tym zakresie planowana regulacja wydaje 
się być dość „łagodna”. W pierwszej kolejności wskazać należy, iż w wielu krajach odpowiedzial-
ność osób zarządzających przybrała postać odpowiedzialności karnej, przy zagrożeniu nie tylko 
poważną sankcją finansową, lecz także karą pozbawienia wolności6. W projekcie odpowiedzial-
ność ta przybiera formę odpowiedzialności o charakterze administracyjnym, przy zastosowaniu 
wyłącznie kary pieniężnej i jedynie z tytułu winy umyślnej (tak art. 6a projektu). Co więcej, jest 
ściśle uzależniona od poniesienia odpowiedzialności i ukarania przedsiębiorcy (art. 106a ust. 2 
projektu). Osoba zarządzająca może zostać ukarana tylko w decyzji nakładającej karę na przed-
siębiorcę. Nie jest to rozwiązanie przyjęte powszechnie, a w niektórych krajach odpowiedzialność 
osób fizycznych jest oderwana od odpowiedzialności przedsiębiorcy7. Trzeba zatem przyznać, iż 
proponowana w projekcie regulacja jest rozwiązaniem dość względnym dla osoby zarządzającej. 
Trudno jest bowiem usprawiedliwić fakt umyślnego dopuszczenia przez taką osobę do naruszenia 
prawa ochrony konkurencji przez przedsiębiorcę.

Najwięcej kontrowersji, co znalazło wyraz w dokumentach towarzyszących pracom noweliza-
cyjnym8, wzbudza problem zapewnienia gwarancji procesowych osobie objętej postępowaniem, 
w tym prawa do odmowy samooskarżenia, zasady domniemania niewinności czy in dubio pro reo. 
Problem ten jest niewątpliwie bardzo istotny i na tym tle może powstawać bardzo dużo problemów 
w praktyce stosowania projektowanych przepisów. Z jednej strony mamy bowiem do czynienia 
z postępowaniem hybrydowym, na pierwszym etapie, co do zasady przy zastosowaniu proce-
dury administracyjnej, która w drodze odwołania zmienia się w procedurę cywilną. Trudno jest, 
odwołując się do najważniejszych zasad tych postępowań, uznać, iż dają one należyte gwarancje 

5 Pobrano z: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:083:0047:0200:pl:PDF.
6 Tak w Wielkiej Brytanii, Irlandii czy Stanach Zjednoczonych.
7 Na temat relacji pomiędzy odpowiedzialnością przedsiębiorcy, a indywidulaną odpowiedzialnością dyrektora, menedżera lub osoby pracującej na po-
dobnym stanowisku dla tego przedsiębiorcy szerzej wypowiedział się Sąd Najwyższy Irlandii w sprawie Pat Hegarty, w orzeczeniu z dnia 28 lutego 2011 r. 
(350/08). Sąd ten stwierdził, że na gruncie irlandzkiej ustawy antymonopolowej do osądzenia takiej osoby z tytułu naruszenia prawa antymonopolowego 
nie jest konieczne uprzednie skazanie przedsiębiorcy (treść wyroku dostępna pod adresem: http://www.bailii.org/ie/cases/IESC/2011/S32.html#judge1). 
8 Dostępne pod adresem: http://legislacja.rcl.gov.pl/lista/2/projekt/85314.
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zachowania praw procesowych na takim poziomie, jak w postępowaniu karnym. Z pomocą mogą 
tutaj przyjść wytyczne zawarte w orzeczeniach Trybunału Konstytucyjnego (dalej: TK), nakazujące 
stosowanie odpowiednich gwarancji także tam, gdzie mamy do czynienia z sankcją o charakte-
rze karnym nakładaną w postępowaniu administracyjnym9. Z pewnością jednak nie rozwiąże to 
wszystkich problemów, jakie mogą powstać w przyszłości. Z drugiej strony należy przypomnieć 
zwolennikom karnoprawnej regulacji odpowiedzialności osób zarządzających, iż z tego rodzaju 
odpowiedzialnością wiążą się takie sankcje, jak kara pozbawienia wolności czy zakaz pełnienia 
określonych stanowisk oraz wpis do rejestru skazanych. Na szali położyć trzeba zatem z jednej 
strony gwarancje procesowe, z drugiej zaś – dotkliwe sankcje, których obecny projekt nie prze-
widuje. Można zatem postawić pytanie o to, które rozwiązanie byłoby preferowane przez osoby 
pełniące funkcje objęte zakresem tej odpowiedzialności.

 Niezależnie od powyższych wątpliwości rodzących się w relacji odpowiedzialność karna 
a reżim administracyjno-prawny, trzeba jednak wskazać na kilka momentów, które mogą pocią-
gać za sobą istotne problemy w stosowaniu proponowanych przepisów, w tym istotnie naruszać 
uprawnienia osób objętych odpowiedzialnością. W pierwszej kolejności należy wskazać na obecnie 
obowiązujący art. 50 uokik, który nakazuje przedsiębiorcy dostarczać, na żądanie Prezesa UOKiK, 
informacje i dokumenty. Wprawdzie usunięto z projektu art. 50a, który – można śmiało uznać go 
za kuriozalny – nakazywał bezpośrednio osobie objętej postępowaniem dostarczanie informacji 
i dokumentów pozostających w związku ze sprawą10. Oznaczało to w istocie, że osoba taka do-
starczałaby informacji, które służyłyby bezpośrednio jej oskarżeniu. W ten sposób wspomniane 
prawo do odmowy samooskarżenia łamane byłoby wprost z mocy obowiązującego przepisu. 
Usunięcie tego przepisu z projektu nie rozwiązuje jednak wszystkich problemów, jakie pojawiają 
się na styku odpowiedzialności osoby zarządzającej i przedsiębiorcy w kontekście obowiązków 
wymienionych w art. 50 uokik. Skoro bowiem osoba zarządzająca wchodziła będzie w skład or-
ganu zarządzającego przedsiębiorcy, to będzie ona bezpośrednio zobowiązana do dostarczania 
informacji na podstawie art. 50 uokik, które mogą obciążać nie tylko przedsiębiorcę, lecz także ją 
samą. Nierzadko będzie to ten sam materiał. Trudno jest obecnie wskazać rozwiązanie dla powy-
żej opisanego dylematu i wydaje się, iż na tym tle może powstawać wiele problemów w praktyce 
stosowania nowych przepisów.

Wątpliwości podobnej natury, a zatem dotyczące styku odpowiedzialności osoby zarządza-
jącej i przedsiębiorcy, mogą się pojawić także w praktyce stosowania procedury leniency oraz 
dobrowolnego poddania się karze. Zgodnie z art. 113j ust. 1 projektu, wniosek leniency składany 
przez przedsiębiorcę obejmuje także osoby zarządzające tego przedsiębiorcy. Co jednak w sytu-
acji, w której osoba zarządzająca nie zgadza się z tym wnioskiem albo z jego treścią w zakresie 
wskazanych naruszeń, albo co do zasady kwestionuje, że w ogóle doszło do jakiegokolwiek na-
ruszenia prawa ochrony konkurencji? Złożony w procedurze leniency wniosek stanowi w istocie 
przyznanie się do winy. Osoba zarządzająca przedsiębiorcy składającego wniosek może jednak 
nie dostrzegać winy w swoim działaniu i nie wyrażać zgody na objęcie jej wnioskiem. Czy istnieje 
możliwość „wyjścia” z procedury leniency przez osobę zarządzającą? Biorąc pod uwagę obecne 
brzmienie przepisu wydaje się, że nie. Czy oznacza to, iż osoba zarządzająca może być zmuszona 

 9 Zob. w szczególności wyrok TK z dnia 12 maja 2009 r. P 66/07, OTK ZU nr 5A/09, poz. 65. 
10 Zob. projekt zmiany ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz o zmianie niektórych innych ustaw opatrzony datą 21 listopada 2012 r.
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do przyznania się do naruszenia, do którego jej zdaniem nie doszło? Budzi to istotne wątpliwości 
z punktu widzenia uprawnień takiej osoby i jej gwarancji procesowych. Będzie ona w ten sposób 
w istocie zmuszona do samooskarżenia. Podobne wątpliwości budzi procedura dobrowolnego 
poddania się karze. Jak ocenić sytuację, w której przedsiębiorca przystępuje do tej procedury, po-
twierdza, iż zapoznał się z ustaleniami Prezesa UOKiK, zajmując ostateczne stanowisko zgodnie 
z art. 89a ust. 7 projektu, jednak osoba zarządzająca działająca w strukturach tego przedsiębiorcy 
nie zgadza się z tym stanowiskiem. Jaka będzie sytuacja przedsiębiorcy w postępowaniu w razie 
przystąpienia przez osobę zarządzającą do procedury, przy odmiennym stanowisku przedsiębior-
cy? Wprawdzie obecne brzmienie projektu nie wymaga potwierdzenia ustaleń Prezesa UOKiK 
dokonanych w toku postępowania, jednak podmiot, który do takiej procedury przystępuje nie robi 
tego bezzasadnie. Jak w takim przypadku powinien zachować się Prezes UOKiK? Wydaje się 
zatem, iż przystąpienie do jednej ze wspomnianych powyżej procedur musi wywierać wpływ na 
sytuację wymienionych podmiotów, nawet jeżeli nie w sposób bezpośredni, to przynajmniej po-
średnio. Trudno jest na obecnym etapie wyeliminować opisane powyżej wątpliwości dotyczące 
relacji odpowiedzialności przedsiębiorcy i osoby zarządzającej. Pozostaje poczekać na to, w jaki 
sposób odpowie na nie praktyka orzecznicza Prezesa UOKiK i sądów w przypadku jej przyjęcia.

IV.	Dobrowolne	poddanie	się	karze
Także wymieniona już wcześniej procedura dobrowolnego poddania się karze budzi sze-

reg wątpliwości, przy czym dotyczą one w szczególności praktycznej doniosłości tej regulacji. 
Pojawia się bowiem pytanie, czy przedsiębiorcy będą zainteresowani w przystępowaniu do tej 
procedury w jej obecnym kształcie. W pierwszej kolejności wskazuje się na niewielką wysokość 
redukcji kary, która ma wynosić 10% (art. 89a ust. 2 projektu). Ta wysokość nie odbiega jednak 
od średniej europejskiej. W literaturze wskazuje się ponadto, że ten czynnik nie jest decydujący, 
a znaczenie mają m.in. takie elementy, jak przejrzystość procedur czy zaufanie przedsiębiorcy do 
organu antymonopolowego11. W kontekście tego ostatniego z wymienionych elementów, wątpli-
wości budzić może uprawnienie Prezesa UOKiK do odstąpienia od procedury na każdym etapie 
postępowania (art. 89a ust. 9 projektu). Pomimo braku konieczności potwierdzenia przez przed-
siębiorcę ustaleń dokonanych w postępowaniu, możliwość odstąpienia przez Prezesa UOKiK od 
procedury już po złożeniu oświadczeń z art. 89a ust. 7 projektu może „odstraszać” przedsiębiorców 
od przystępowania do procedury dobrowolnego poddania się karze. Dodając do tego wspomnianą 
już wcześniej niewielką redukcję kary, a także wątpliwości dotyczące zbiegu odpowiedzialności 
przedsiębiorcy i osób zarządzających, można powziąć istotne wątpliwości, co do praktycznego 
znaczenia proponowanej instytucji. Wydaje się, iż nadal kluczowe znaczenie będzie miała w tym 
zakresie instytucja leniency. Kształt procedury dobrowolnego poddania się karze zawarty w pro-
jekcie powoduje, że trudno będzie przekonać przedsiębiorcę do przystąpienia do niej. 

V. Podanie do publicznej wiadomości informacji o możliwości naruszenia przez przedsiębior-
cę przepisów prawa z zakresu ochrony konsumentów oraz możliwości spowodowania znacznej 
straty lub niekorzystnych skutków dla szerokiego kręgu konsumentów

11 Zob. ciekawe uwagi na ten temat: E. Krajewska, Settlement w świetle doświadczeń europejskich – w poszukiwaniu najlepszych rozwiązań, iKAR 
2012, nr 4(1), s. 57 i nast.
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Ostatnią z nowych instytucji omówionych w niniejszym artykule, która rodzi bardzo duże 
dyskusje i zastrzeżenia, w szczególności po stronie przedsiębiorców, jest uregulowana w art. 73a 
projektu możliwość podania przez Prezesa UOKiK do publicznej wiadomości informacji o możli-
wości naruszenia przez przedsiębiorcę przepisów prawa z zakresu ochrony konsumentów oraz 
możliwości spowodowania znacznych strat lub niekorzystnych skutków dla szerokiego kręgu 
konsumentów. Przesłanką pozwalającą na skorzystanie z tej instytucji przez organ antymono-
polowy jest ujawnienie się w toku postępowania szczególnie uzasadnionego podejrzenia, co do 
zaistnienia powyżej wskazanych okoliczności. W świetle treści proponowanego przepisu poda-
nie do publicznej wiadomości następowałoby bez możliwości poddania kontroli ustaleń Prezesa 
UOKiK, co do zasadności i właściwej oceny przesłanek wskazanych w art. 73a projektu. To budzi 
ogromne wątpliwości z uwagi na trudne do przewidzenia konsekwencje pojawienia się w prze-
strzeni publicznej takiej informacji dla danego przedsiębiorcy, w szczególności w sytuacji, gdy 
zarzuty ostatecznie się nie potwierdzą. Mając świadomość tego, iż instrument ten może w okre-
ślonych przypadkach w istocie chronić konsumentów, trudno jest równocześnie bagatelizować 
głosy pojawiające się ze strony przedsiębiorców. I tutaj ryzyko poważnego naruszenia interesów 
ekonomicznych wydaje się być bardzo duże. Gdyby ostatecznie ustalenia Prezesa UOKiK nie 
potwierdziły się, poszkodowany przedsiębiorca nie miałby żadnego instrumentu, w oparciu o który 
mógłby dochodzić swoich roszczeń. W szczególności nie znalazłby tutaj zastosowania art. 417 
kodeksu cywilnego,12 z uwagi na brak przesłanki działania lub zaniechania niezgodnego z pra-
wem. Prezes UOKiK działałby przecież na podstawie obowiązującego prawa i w jego granicach. 
Dlatego też nie kwestionując samej instytucji, należałoby wprowadzić możliwość skontrolowania 
ustaleń Prezesa UOKiK, na których opierałoby się ewentualne ujawnienie tej informacji. Zasadnym 
mechanizmem byłoby wprowadzenie możliwości podania do publicznej wiadomości na podstawie 
postanowienia wydanego przez Prezesa UOKiK, na które służyłoby zażalenie. Biorąc pod uwagę 
bardzo istotne interesy przedsiębiorcy objętego postępowaniem, dla którego niejednokrotnie takie 
ogłoszenie mogłoby oznaczać nawet koniec działalności gospodarczej, koniecznym jest wprowa-
dzenie instrumentu pozwalającego na skontrolowanie ustaleń Prezesa UOKiK. W tym kierunku 
zmierzają także propozycje pojawiające się w podkomisji pracującej nad projektem nowelizacji. 
Miejmy nadzieję, iż znajdą one zrozumienie także u legislatorów.

VI.	Podsumowanie
Przedstawione powyżej uwagi dotyczą zaledwie części projektu nowelizacji. Nie mają one 

charakteru uwag szczegółowych, analizujących proponowane regulacje w detalach, ale raczej 
ogólny, wskazujący na kierunki proponowanych zmian, ich najważniejsze konsekwencje oraz zwią-
zane z nimi wątpliwości. Mają one na celu odniesienie się do najważniejszych z proponowanych 
zmian, a zatem takich, które do tej pory nie funkcjonowały w polskim systemie prawa ochrony 
konkurencji. Przebieg prac legislacyjnych wskazuje, iż co do zasady staną się one obowiązują-
cym prawem. Obowiązkiem podmiotów zaangażowanych w prace legislacyjne, decydujących 
o kształcie przyszłej regulacji, jest wypracowanie takich rozwiązań, które nie budziłyby tak wielu 
wątpliwości, które mogą skutkować trudnością w ich stosowaniu. Czasami niewielka nawet zmiana 
może prowadzić do znacznej poprawy funkcjonowania danej instytucji.

12 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
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Streszczenie
Artykuł prezentuje wybrane rozwiązania dotyczące tzw. osoby zarządzającej zawarte w rządowym 
projekcie ustawy zmieniającej ustawę o ochronie konkurencji i konsumentów. Autorka wskazuje 
na pewne problemy, jakimi może skutkować wprowadzenie regulacji prawnych o treści propo-
nowanej przez projektodawcę. Jednocześnie podejmuje próbę wskazania, w jaki sposób można 
zmodyfikować projektowane przepisy. 

Słowa	kluczowe:	osoba zarządzająca; przedsiębiorstwo; część przedsiębiorstwa; odpowiedzial-
ność osoby zarządzającej; kary pieniężne.

I.	Wprowadzenie
Jednym z bardziej krytykowanych przez organizacje przedsiębiorców założeń rządowego 

projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz ustawy – Kodeks 
postępowania cywilnego (dalej: projekt ustawy nowelizującej)1 jest wprowadzenie regulacji prawnej 
odpowiedzialności tzw. osób zarządzających wykraczającej poza zakres wyznaczany dotychczas 
treścią art. 108 ustawy z 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (dalej: uokik)2. 
Projektodawca nie poprzedził sformułowania swej propozycji w tym zakresie żadną pogłębioną 
dyskusją o rodzaju odpowiedzialności prawnej osób zarządzających związanej z naruszeniem 
przez przedsiębiorcę zakazu praktyk ograniczających konkurencję. Propozycja rządowa obejmu-
je sankcje prawne typu administracyjnego, mianowicie administracyjne kary pieniężne, których 
górna granica miałaby być wyznaczona na poziomie 2.000.000 złotych. Zbagatelizowane zostały 
natomiast przedstawiane w literaturze przedmiotu propozycje, by rozważyć czy odpowiedzialność 
ponoszona przez osobę zarządzającą w związku z naruszeniem przez przedsiębiorcę zakazu 

* Doktor habilitowany, adiunkt w Katedrze Prawa Gospodarczego Publicznego Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku; radca prawny; piszcz@
uwb.edu.pl. 
1 Druk nr 1703. Pobrano z: http://bip.kprm.gov.pl/kpr/bip-rady-ministrow/projekty-ustaw-przeslan/296,Projekty-ustaw-przeslane-do-Sejmu-RP.html 
(31.10.2013).
2 Dz.U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm. 



www.ikar.wz.uw.edu.pl            internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 2013, nr 7(2)

Anna Piszcz            „Osoba zarządzająca” w rządowym projekcie ustawy zmieniającej ustawę o ochronie konkurencji…24

praktyk ograniczających konkurencję nie powinna być odpowiedzialnością karną sensu stricto 
bądź odpowiedzialnością za wykroczenia3. 

Podczas pierwszego posiedzenia sejmowej podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia pro-
jektu4, dwa pierwsze projektowane przepisy dotyczące osób zarządzających, tj. art. 4 pkt 3a uokik 
definiujący osobę zarządzającą oraz art. 6a uokik statuujący odpowiedzialność osoby zarządzają-
cej, zostały zaakceptowane. Inne projektowane przepisy dotyczące osób zarządzających, w tym 
art. 106a ust. 1 uokik przewidujący wspomnianą wyżej karę pieniężną, będą przedmiotem obrad 
podkomisji podczas kolejnych jej posiedzeń. W niniejszym opracowaniu wychodzę z założenia, że 
na tym etapie prac legislacyjnych nie ma realnej szansy, by ustawodawca dokonał „reorientacji” 
w kierunku odpowiedzialności osób zarządzających ukształtowanej jako inny niż administracyj-
noprawny rodzaj odpowiedzialności, np. jako odpowiedzialność za wykroczenia. Wydaje się, że 
wybór innego modelu odpowiedzialności osób zarządzających może mieć miejsce dopiero, gdy 
regulacja administracyjnoprawna tej odpowiedzialności okazałaby się nieskuteczna. Obecnie po-
zostaje zatem apelować do ustawodawcy o ukształtowanie regulacji prawnej odpowiedzialności 
administracyjnoprawnej osób zarządzających w taki sposób, by była ona zgodna z Konstytucją 
oraz wolna od błędów.

II.	Definicja	osoby	zarządzającej
W pierwszej wersji projektu ustawy nowelizującej osobę zarządzającą zdefiniowano jako 

„osobę pełniącą funkcję kierowniczą lub wchodzącą w skład organu zarządzającego przedsię-
biorcy” (projektowany art. 4 pkt 23 uokik). Zakres proponowanej definicji pokrywał się z zakresem 
podmiotowym art. 108 ust. 1 uokik, na podstawie którego Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji 
i Konsumentów (dalej: Prezes UOKiK) może nałożyć karę pieniężną w wysokości do pięćdziesię-
ciokrotności przeciętnego wynagrodzenia na osobę pełniącą funkcję kierowniczą lub wchodzącą 
w skład organu zarządzającego przedsiębiorcy. Sformułowanie definicji, o której mowa, wiązało 
się z zastąpieniem w art. 108 ust. 1 uokik pojęcia osoby pełniącej funkcję kierowniczą lub wcho-
dzącej w skład organu zarządzającego przedsiębiorcy pojęciem osoby zarządzającej. 

Projekt ustawy nowelizującej w wersji, w której przekazany został do Sejmu, przewiduje 
dodanie definicji osoby zarządzającej w art. 4 pkt 3a uokik. Proponowana przez rząd definicja 
wykazuje znaczne podobieństwo do określenia zakresu podmiotowego art. 209 ust. 2 ustawy 
z 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne5. Zgodnie z projektowanym art. 4 pkt 3a uokik, przez 
osobę zarządzającą rozumie się kierującego	przedsiębiorstwem,	w	szczególności	osobę	peł-
niącą	funkcję	kierowniczą	lub	wchodzącą	w	skład	organu	zarządzającego	przedsiębiorcy. 
Jednocześnie odstąpiono od propozycji zmiany określenia zakresu podmiotowego art. 108 ust. 1 
uokik, pozostawiając w tym przepisie (i rozciągając na zmieniony ust. 2) jedynie „osobę pełniącą 
funkcję kierowniczą lub wchodzącą w skład organu zarządzającego przedsiębiorcy”. 

3 Zob. A. Piszcz, Sankcje w polskim prawie antymonopolowym, Wydawnictwo Temida 2, Białystok 2013, s. 356 i n.; Sz. Syp, O odpowiedzialności 
finansowej osób fizycznych w polskim prawie konkurencji – de lege lata i de lege ferenda, iKAR 2012, nr 4(1), s. 18–19 i n. 
4 Posiedzenie podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia: a) poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów 
(druk nr 1383); b) rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz ustawy – Kodeks postępowania cywilnego 
(druk nr 1703) w dniu 23.10.2013 r. Pobrano z: http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/transmisje_arch.xsp?unid=76B40AB57A515144C1257C06002F454A 
(31.10.2013). 
5 Dz.U. Nr 171, poz. 1800, z późn. zm.
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Powyższe podejście projektodawcy powoduje, że zakresy podmiotowe projektowanych art. 
6a i 106a oraz art. 108 ust. 1–2 uokik tylko częściowo się pokrywają. Art. 108 ust. 1 i 2 uokik bę-
dzie miał zastosowanie do osób wchodzących w skład organu zarządzającego przedsiębiorcy 
(których ustalenie in casu nie powinno sprawiać trudności) oraz osób pełniących funkcje kierow-
nicze (co już nie jest tak bardzo jednoznaczne, gdyż w praktyce występować może kierownictwo 
różnego szczebla na rozmaitych poziomach organizacji i w różnych obszarach jej działalności). 

Natomiast art. 6a i 106a uokik miałyby mieć zastosowanie nie	tylko	do	osób	pełniących	
funkcje	kierownicze	i	osób	wchodzących	w	skład	organu	zarządzającego	przedsiębiorcy,	
lecz	także	do	niebędących	nimi	osób	kierujących	przedsiębiorstwem, na co wskazuje użyty 
w definicji osoby zarządzającej zwrot „w szczególności”. Tytułem przykładu można wskazać oso-
by, które kierują przedsiębiorstwem na podstawie umowy o zarządzanie przedsiębiorstwem, nie 
wchodząc w skład organu zarządzającego. Choć uznanie takich osób za osoby pełniące funkcje 
kierownicze może w świetle wykładni literalnej budzić wątpliwości, są one niewątpliwie osobami 
kierującymi przedsiębiorstwem. 

Jednakże, art. 6a i 106a uokik mogłyby mieć zastosowanie nie	do	wszystkich	osób	peł-
niących	funkcje	kierownicze	i	osób	wchodzących	w	skład	organu	zarządzającego	przed-
siębiorcy,	lecz	tylko	do	tych,	które	kierują	przedsiębiorstwem. Powstaje zatem pytanie, jak 
należy rozumieć wyraz „przedsiębiorstwo” użyty w omawianej definicji. Termin ten co do zasady 
używany jest w języku prawnym w trzech znaczeniach: podmiotowym, funkcjonalnym (jako dzia-
łalność gospodarcza) i przedmiotowym. W mojej ocenie kierowanie przedsiębiorstwem w rozu-
mieniu projektowanego art. 4 pkt 3a uokik oznacza zarządzanie przedsiębiorstwem w znaczeniu 
przedmiotowym, czyli zarządzanie (kierowanie) zorganizowanym zespołem składników niemate-
rialnych i materialnych przeznaczonym do prowadzenia działalności gospodarczej6. 

Powyższe ustalenie nie wyjaśnia jednak dwóch wątpliwości. Po pierwsze, czy osobą za-
rządzającą będzie osoba, która nie jest w stanie kierować przedsiębiorstwem samodzielnie, 
lecz czynności zarządcze wymagają w jej przypadku współdziałania innej osoby bądź osób? Po 
drugie, czy osobą zarządzającą będzie osoba kierująca zorganizowaną (wyodrębnioną) częścią 
przedsiębiorstwa? Czy np. osoba kierująca oddziałem (zakładem), stanowiącym wyodrębniony 
w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, który mógłby 
stanowić niezależne przedsiębiorstwo, będzie osobą zarządzającą w rozumieniu projektowanego 
art. 4 pkt 3a uokik? Rozstrzygnięcie tej kwestii wydaje się być uzależnione od spornego w piśmien-
nictwie i orzecznictwie zagadnienia: czy pojedynczemu przedsiębiorcy można przypisać więcej 
niż jedno przedsiębiorstwo. Moim zdaniem, o ile przedsiębiorca może mieć wiele przedsiębiorstw 
w znaczeniu funkcjonalnym, tj. prowadzić wiele różnych rodzajów działalności gospodarczej, o tyle 
wykonywaniu wszystkich rodzajów działalności gospodarczej służyć może tylko jedno przedsię-
biorstwo w znaczeniu przedmiotowym. Jeśli do każdego rodzaju prowadzonej przez przedsiębiorcę 
działalności gospodarczej służy inny zespół składników niematerialnych i  materialnych, to zespoły 
te są zorganizowanymi (wyodrębnionymi) częściami przedsiębiorstwa, a nie oddzielnymi przed-
siębiorstwami. Biorąc przy tym pod uwagę, że mamy do czynienia z przepisem, który ma wpływać 
na zakres odpowiedzialności prawnej (art. 4 pkt 3a uokik), należy uznać, że sformułowania użyte 

6 Zob. art. 551 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.). 
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w celu określenia zakresu podmiotowego odpowiedzialności prawnej powinny być interpretowane 
ściśle, a nie rozszerzająco. 

Gdyby pojęciem kierowania przedsiębiorstwem ustawodawca chciał objąć również kierowa-
nie częściami przedsiębiorstwa, powinien omawianą definicję sformułować w sposób podobny 
do wykorzystanego w przypadku definicji kierownika przedsiębiorstwa zawartej w art. 2 pkt 18 
ustawy z 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach 
członkowskich Unii Europejskiej7. Kierownikiem przedsiębiorstwa w rozumieniu tej ustawy jest: 
(a) członek organu zarządzającego przedsiębiorstwa, pełnomocnik przedsiębiorstwa do spraw 
zarządzania, prokurent, kierujący przedsiębiorstwem lub jego zastępca, kierujący wyodrębnio-
ną częścią przedsiębiorstwa, posiadający upoważnienie do zaciągania zobowiązań w imieniu 
przedsiębiorstwa lub kierujący komórką organizacyjną przedsiębiorstwa, od którego wymaga się 
posiadania specjalistycznej wiedzy lub doświadczenia zawodowego i który upoważniony jest do 
zaciągania zobowiązań w imieniu przedsiębiorstwa; (b) osoba kierująca co najmniej jedną ko-
mórką organizacyjną przedsiębiorstwa, od której wymaga się specjalistycznej wiedzy handlowej 
lub technicznej lub doświadczenia zawodowego. 

Treść projektowanej definicji osoby zarządzającej z art. 4 pkt 3a uokik nie wskazuje, by 
projektodawca zamierzał ująć tę definicję w równie szeroki i zarazem kazuistyczny sposób. 
Proponowanej definicji brakuje jednak precyzji, która byłaby porównywalna do tej, jaką cechuje 
się inna definicja legalna osoby zarządzającej, mianowicie definicja zawarta w art. 2 pkt 20 ustawy 
z 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych8. W świetle tej definicji osoba zarządzająca to czło-
nek	zarządu,	a	w	przypadku	podmiotu	nieposiadającego	zarządu	–	osoba	odpowiedzialna	
za	zarządzanie	tym	podmiotem	niepodlegająca	służbowo	innej	osobie. Jeśli projektodawca 
szukał inspiracji w ustawach innych niż sama uokik, a jednocześnie chciał ograniczyć zakres 
pojęcia osoby zarządzającej do osób kierujących przedsiębiorstwem jako całością, a więc do 
kierownictwa najwyższego szczebla, mógł posłużyć się powyższą definicją jako punktem wyjścia 
do definiowania osoby zarządzającej. Tego rodzaju definicja ogranicza pojęcie osoby zarządzają-
cej do kierownictwa najwyższego szczebla i pozwala uniknąć trudności z identyfikacją tzw. osób 
pełniących funkcje kierownicze. Natomiast niezależnie od tego, jaki kształt zostanie ostatecznie 
nadany definicji z art. 4 pkt 3a uokik, dobrze byłoby zakresy podmiotowe art. 6a i 106a oraz art. 
108 ust. 1 i 2 uokik określić jednakowo, a nie tworzyć różne krzyżujące się „grupy” szeroko rozu-
mianych osób zarządzających, obejmujące osoby, które miałyby ponosić odpowiedzialność za 
różne zachowania na różnych zasadach. 

III.	Przesłanki	i	zakres	odpowiedzialności	osoby	zarządzającej
Zgodnie z projektowanym art. 6a uokik, w przypadku stwierdzenia naruszenia przez 

przedsiębiorcę	zakazu	określonego	w	art.	6	ust.	1	pkt	1–6	uokik	lub	w	art.	101	ust.	1	lit.	a–e	
Traktatu	o	funkcjonowaniu	Unii	Europejskiej	(TFUE),	odpowiedzialności	podlega	również	
osoba	zarządzająca,	która	w	ramach	sprawowania	swojej	funkcji	w	czasie	trwania	stwier-
dzonego	naruszenia	tego	zakazu,	umyślnie	dopuściła	przez	swoje	działanie	lub	zaniechanie	
do	naruszenia	przez	tego	przedsiębiorcę	wymienionego	zakazu. 

7 Dz.U. Nr 63, poz. 394.
8 Dz.U. Nr 199, poz. 1175, z późn. zm.
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Pierwszą przesłanką odpowiedzialności osoby zarządzającej jest stwierdzenie naruszenia 
przez przedsiębiorcę zakazu praktyk ograniczających konkurencję w zakresie tzw. nazwanych 
porozumień ograniczających konkurencję, z wyjątkiem zmowy przetargowej. Drugą przesłanką jest 
dopuszczenie	przez	zaniechanie	lub	działanie	tej	osoby	do	naruszenia	przez	przedsiębior-
cę	wymienionego	zakazu. Powyższe zachowanie w praktyce będzie polegało na niewykonaniu 
lub nienależytym wykonaniu obowiązków osoby zarządzającej, w tym obowiązków w zakresie 
kontroli zarządczej, powinności w zakresie organizacji pracy i kierowania przedsiębiorstwem. Aby 
osoba zarządzająca ponosiła odpowiedzialność, zachowanie to musiałoby w istocie dopuszczać 
do naruszenia przez przedsiębiorcę zakazu porozumień ograniczających konkurencję w zakre-
sie wskazanym w art. 6a uokik. Przesłanka ta jest ograniczona za pomocą dwóch następujących 
kolejno wyrażeń: „w ramach sprawowania swojej funkcji” oraz „w czasie trwania stwierdzonego 
naruszenia”, poprzedzających zwrot dotyczący dopuszczenia do naruszenia zakazu. Konstrukcja 
ta jest trudna w interpretacji. Zastrzeżenie przez projektodawcę, że chodzi o dopuszczenie do na-
ruszenia zakazu w ramach sprawowania funkcji, wydaje się zbędne, zwłaszcza że jest oczywiste, 
że odpowiedzialność osoby zarządzającej nie dotyczy okresu, gdy osoba zarządzająca jeszcze 
nie kierowała przedsiębiorstwem bądź też już przestała nim kierować. Co więcej, fraza dotycząca 
sprawowania funkcji budzi wątpliwości, jeśli weźmiemy pod uwagę, że nie zawsze kierowanie 
przedsiębiorstwem jest tożsame z literalnie rozumianym pełnieniem (sprawowaniem) określonej 
funkcji. O ile w przypadku spółki kapitałowej można mówić o pełnieniu (sprawowaniu) funkcji człon-
ka zarządu, o tyle już „pełnienie funkcji” wspólnika spółki osobowej prowadzącego sprawy spółki 
brzmi sztucznie. Wydaje się, że fraza, o której mowa, była projektodawcy „potrzebna”, by miało 
sens kolejne określenie, które nie zostało od niej oddzielone przecinkiem, mianowicie „w czasie 
trwania stwierdzonego naruszenia”. Prezes UOKiK miałby – po stwierdzeniu naruszenia zakazu 
i ustaleniu czasu jego trwania – ustalić, kto w tym czasie pełnił u przedsiębiorcy „funkcję” osób 
zarządzających, a także wykazać, która z tych osób dopuściła	do naruszenia zakazu. Czasownik 
„dopuścić” ma tu kluczowe znaczenie, gdyż jedno z jego znaczeń to „przystać na coś, nie prze-
szkodzić czemuś”9. A zatem odpowiedzialność miałyby ponosić nie tylko osoby zarządzające, 
które kierowały przedsiębiorstwem, gdy zaczęto w nim stosować praktykę ograniczającą konku-
rencję, ale też osoby, które zaczęły kierować przedsiębiorstwem, gdy praktyka ta już trwała, a nie 
przeszkodziły stosowaniu tej praktyki. Rozwiązanie to ma szczególnie istotne znaczenie również 
ze względu na projektowany przepis intertemporalny, tj. art. 6 projektu ustawy nowelizującej, 
zgodnie z którym osoba zarządzająca ma ponosić odpowiedzialność na podstawie art. 6a uokik, 
w brzmieniu nadanym ustawą nowelizującą, za działania i zaniechania mające miejsce od dnia 
wejścia w życie ustawy nowelizującej.

Zakres podmiotowy tej prima facie szeroko ujętej odpowiedzialności miałby jednak być 
ograniczony trzecią przesłanką odpowiedzialności, którą miałaby być umyślność, wina umyślna. 
Tego rodzaju przesłanka podmiotowa stanowi rozwiązanie korzystne dla osób zarządzających. 
Nie wystarczy bowiem, że Prezes UOKiK, na którym spoczywa ciężar dowodu, wykaże, że osoba 
zarządzająca dopuściła się zachowania niedbałego czy lekkomyślnego (nieumyślność). 

Z perspektywy zakresu odpowiedzialności wzmianki wymaga także ten fragment projektowa-
nego art. 6a uokik, z którego wynika, że „odpowiedzialności podlega również osoba zarządzająca”. 

9 Zob. http://sjp.pwn.pl/szukaj/dopu%C5%9Bci%C4%87 (dostęp 31.10.2013 r.).
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Po pierwsze, po rzeczowniku „odpowiedzialności” należałoby dodać frazę „na zasadach ustalo-
nych w ustawie”. Nie chodzi tu bowiem o wszelką odpowiedzialność osoby zarządzającej, w tym 
odpowiedzialność cywilnoprawną, zwłaszcza że przepisy uokik dotyczą ochrony konkurencji w in-
teresie publicznym, a nie w interesie prywatnym. Potencjalna odpowiedzialność cywilnoprawna 
osoby zarządzającej wobec poszkodowanych naruszeniem zakazu porozumień ograniczających 
konkurencję wymagałaby odrębnej regulacji prawnej10. Po drugie, wątpliwości budzi zwrot „podle-
ga również”. Z art. 10 ust. 1 uokik miałoby wynikać, że „Prezes Urzędu wydaje decyzję o uznaniu 
praktyki za ograniczającą konkurencję, jeżeli stwierdzi naruszenie zakazu określonego w art. 6 
lub art. 9 ustawy lub w art. 101 lub art. 102 TFUE”. Jednakże z projektowanego art. 12a uokik nie 
wynika, że osoba zarządzająca będzie obligatoryjnie pociągana do odpowiedzialności w każdym 
przypadku, gdy Prezes UOKiK będzie wydawał decyzję dotyczącą przedsiębiorcy na podstawie art. 
10 ust. 1 uokik. Prezes UOKiK będzie	mógł stwierdzić, że osoba zarządzająca umyślnie dopuś-
ciła przez swoje działanie lub zaniechanie do naruszenia przez przedsiębiorcę zakazu wyłącznie 
w decyzji, o której mowa w art. 10 ust. 1, w	przypadku	gdy	w	decyzji	tej	zostaje	nałożona	na	
przedsiębiorcę	kara	pieniężna, o której mowa w art. 106 ust. 1 pkt 1 lub 2. W przypadku od-
stąpienia od nałożenia kary pieniężnej na przedsiębiorcę czy to obligatoryjnego (w ramach tzw. 
leniency), czy też fakultatywnego umieszczenie w sentencji decyzji rozstrzygnięcia dotyczącego 
zachowania osoby zarządzającej będzie niedopuszczalne. Natomiast w przypadku nałożenia 
choćby symbolicznej kary pieniężnej na przedsiębiorcę Prezes UOKiK będzie mógł w tej samej 
decyzji stwierdzić dopuszczenie przez osobę zarządzającą do naruszenia zakazu. Ponadto w myśl 
art. 106a ust. 2 uokik Prezes UOKiK będzie mógł wyłącznie w decyzji nakładającej karę pieniężną 
na przedsiębiorcę nałożyć karę pieniężną na osobę zarządzającą. Te dwa elementy decyzji doty-
czące osoby zarządzającej – deklaratoryjny (stwierdzenie dopuszczenia do naruszenia zakazu) 
oraz konstytutywny (nałożenie kary pieniężnej) – nie zostały przez projektodawcę wzajemnie ze 
sobą powiązane, choć nielogiczne byłoby, gdyby decyzja nie zawierała wskazanego elementu 
deklaratoryjnego, a jedynie rozstrzygnięcie o nałożeniu na osobę zarządzającą kary pieniężnej. 
Choć można zakładać, że decyzja będzie zawierała oba te elementy albo element deklaratoryjny 
(gdy Prezes UOKiK odstąpi od nałożenia kary pieniężnej na osobę zarządzającą), należałoby 
przesądzić konfigurację elementów decyzji w projektowanych przepisach uokik. 

IV.	Nakładanie	kary	pieniężnej	na	osobę	zarządzającą	 
na podstawie art. 106a uokik

Stosownie do projektowanego art. 106a ust. 1 uokik, Prezes UOKiK będzie mógł nałożyć na 
osobę zarządzającą określoną w art. 6a uokik karę	pieniężną	w	wysokości	do	2.000.000	zło-
tych, jeżeli osoba ta umyślnie dopuściła do naruszenia przez przedsiębiorcę zakazu określonego 
w art. 6 ust. 1 pkt 1–6 uokik lub w art. 101 ust. 1 lit. a–e TFUE. Przepis ten – mimo że odsyła do 
art. 6a uokik – powtarza niektóre sformułowania z art. 6a uokik, np. mowa jest w nim o umyślnym 
dopuszczeniu do naruszenia zakazu, ale nie powtórzono wyrazów „przez swoje działanie lub 
zaniechanie”. 
10 Sposobność ku temu mogłaby zaistnieć, gdy zostanie przyjęta projektowana Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie niektórych prze-
pisów regulujących dochodzenie roszczeń odszkodowawczych z tytułu naruszenia prawa konkurencji państw członkowskich i Unii Europejskiej, objęte 
przepisami prawa krajowego, przekazana Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 12.06.2013 r. Państwa członkowskie UE będą wówczas miały na jej 
wdrożenie 24 miesiące. O projekcie Dyrektywy zob. A. Piszcz, „Pakiet” Komisji Europejskiej dotyczący powództw o odszkodowania z tytułu naruszenia 
unijnych reguł konkurencji oraz zbiorowego dochodzenia roszczeń, iKAR 2013, nr 5(2), s. 52 i n.
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Górna granica administracyjnych kar pieniężnych nakładanych na osoby zarządzające jest 
moim zdaniem nadmiernie wysoka, co rodzi obawę o zgodność projektowanej regulacji prawnej 
z konstytucyjną zasadą proporcjonalności. Górna granica administracyjnej kary pieniężnej miała-
by przewyższać pięćsetkrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. W celu porównania 
należy przypomnieć, że w świetle art. 33 ustawy z 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny11 najwyższa 
grzywna nakładana na osobę fizyczną za przestępstwo może wynosić 540 stawek dziennych, 
stawka dzienna zaś nie może przekraczać 2.000 złotych, a zatem maksymalna grzywna może 
wynosić 1.080.000 złotych. Projektodawca zaproponował górną granicę administracyjnej kary 
pieniężnej nakładanej na osoby zarządzające na poziomie niemal dwukrotnie wyższym (i zarazem 
prawie czterystukrotnie wyższym niż maksymalna wysokość grzywny za wykroczenie). Dodać na-
leży, że Międzynarodowe Stowarzyszenie Prawa Karnego podczas XIV Kongresu Prawa Karnego 
w Wiedniu w 1989 r. przyjęło rekomendację 1b (sekcja I), w świetle której wysokość sankcji admi-
nistracyjnej, w szczególności kary pieniężnej, nie powinna zasadniczo przekraczać maksymalnej 
wysokości kary kryminalnej12. Rekomendacja, o której mowa, nie ma charakteru aktu prawnego, 
jednak może stanowić pewien istotny punkt odniesienia przy ocenie, jakie standardy powinna 
spełniać proporcjonalna sankcja administracyjnoprawna. 

Ponadto z projektowanego art. 111 ust. 1 pkt 2 uokik miałyby wynikać kryteria ustalania 
wysokości	kary	pieniężnej	nakładanej	na	osobę	zarządzającą	na podstawie art. 106a ust. 1 
uokik. Miałyby do nich należeć w szczególności okoliczności naruszenia przepisów ustawy oraz 
uprzednie naruszenie przepisów ustawy, a także stopień wpływu zachowania osoby zarządzającej 
na naruszenie, którego dokonał przedsiębiorca, przychody uzyskane przez osobę zarządzającą 
u danego przedsiębiorcy, z uwzględnieniem okresu trwania naruszenia oraz okres i skutki ryn-
kowe naruszenia. 

Okolicznościami	łagodzącymi, branymi pod uwagę przez Prezesa UOKiK przy ustalaniu 
wysokości kary pieniężnej – w przypadku dopuszczenia przez osobę zarządzającą do naruszenia 
przez przedsiębiorcę zakazów z art. 6 ust. 1 pkt 1-6 uokik lub art. 101ust. 1 lit. a-e TFUE – byłyby 
w szczególności: (a) działanie pod przymusem; (b) przyczynienie się do dobrowolnego usunięcia 
przez przedsiębiorcę skutków naruszenia; (c) przyczynienie się do zaniechania przez przedsię-
biorcę z własnej inicjatywy stosowania niedozwolonej praktyki przed wszczęciem postępowania 
lub niezwłocznie po jego wszczęciu; (d) podjęcie z własnej inicjatywy działań w celu zaprzestania 
naruszenia lub usunięcia jego skutków; (e) współpraca z Prezesem UOKiK w toku postępowania, 
w szczególności przyczynienie się do szybkiego i sprawnego przeprowadzenia postępowania. 
Pierwsza z okoliczności łagodzących została ujęta w niewłaściwy sposób. Powinno być nią „dzia-
łanie bądź zaniechanie w celu uniknięcia przymusu”, a nie „działanie” pod przymusem. Takie uję-
cie okoliczności łagodzącej korespondowałoby z brzmieniem art. 6a uokik. Ponadto zachowanie 
osoby zarządzającej pod przymusem czy to fizycznym, czy też psychicznym eliminuje istnienie 
jej winy (umyślnej), która stanowi podmiotową przesłankę nałożenia kary pieniężnej13. 

11 Dz.U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.
12 Zob. J.L. de la Cuesta (red.), Resolutions of the Congresses of the International Association of Penal Law (1926–2004), 21 Nouvelles Etudes 
Pénales, Tuluza 2009, s. 130. 
13 Zob. też A. Piszcz, Zasady ustalania wysokości kar pieniężnych według projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, 
iKAR 2013, nr 1(2), s. 42.
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Okolicznościami	obciążającymi uwzględnianymi przy ustalaniu wysokości kary pieniężnej 
miałyby być: (a) rola organizatora, inicjatora porozumienia ograniczającego konkurencję lub na-
kłanianie innych przedsiębiorców lub osób do uczestnictwa w porozumieniu; (b) znaczne korzyści 
uzyskane przez osobę zarządzającą w związku z dokonanym naruszeniem; (c) przymuszanie, 
wywieranie presji lub stosowanie środków odwetowych w stosunku do innych przedsiębiorców 
lub osób w celu wprowadzenia w życie lub kontynuowania naruszenia; (d) dokonanie uprzednio 
podobnego naruszenia. Należy zauważyć, że ostatnia z przesłanek wynikająca z projektowane-
go art. 111 ust. 4 pkt 4 lit. c w zw. z art. 111 ust. 4 pkt 1 lit. c uokik stanowi powtórzenie kryterium 
ustalania wysokości kary pieniężnej wskazane w art. 111 ust. 1 uokik („uprzednie naruszenie 
przepisów ustawy”), choć w tym drugim przypadku nie ma już zastrzeżenia, że chodzi o narusze-
nie podobne. W trzeciej z wymienionych przesłanek obciążających nie jest natomiast właściwe 
określenie „wprowadzenie w życie naruszenia”. 

* * *
Zasadniczy problem projektowanej regulacji prawnej administracyjnych kar pieniężnych, jakie 

mają być nakładane na osoby zarządzające w związku z naruszeniem przez przedsiębiorcę za-
kazu porozumień ograniczających konkurencję, stanowi górna granica tych kar ustalona na zbyt 
wysokim poziomie. Natomiast szczegółowe rozwiązania zaproponowane przez projektodawcę 
w ostatniej wersji projektu ustawy nowelizującej są pozbawione pewnych rażących błędów i nie-
ścisłości, które występowały w pierwszej wersji projektu. Projekt powinien być jednak doskona-
lony, gdyż w dalszym ciągu niektóre projektowane przepisy budzą wątpliwości co do możliwości 
ich skutecznego stosowania w praktyce. 
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„Wylanie	dziecka	z	kąpielą”	–	czyli	o	leniency plus	w	Polsce

Spis	treści
I. Leniency plus – uwagi wstępne
II. Leniency plus – jako element optymalnego programu leniency w Polsce?
III. „Inność” porozumienia oraz jej konsekwencje
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 3. Aspekt związany z odrębnymi rynkami właściwymi
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Streszczenie
Przedmiotowy artykuł stanowi próbę oceny planowanych zmian w prawie konkurencji. Autorzy 
w sposób szczegółowy omawiają konstrukcję prawną, która stanowić ma novum w polskim pra-
wie konkurencji: instytucję leniency plus. Polegać ma ona na przyznaniu dodatkowej obniżki kary 
pieniężnej dla przedsiębiorcy (leniency plus), który złożył wniosek leniency, ale nie udało mu 
się uzyskać odstąpienia od wymierzenia kary pieniężnej, a który zdecydował się na ujawnienie 
Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów dodatkowych informacji o innym, do-
tychczas nieznanym – niedozwolonym porozumieniu, w którym bierze udział. Systematyka wy-
wodu obejmuje w pierwszej kolejności omówienie instytucji leniency plus wraz ze stanowiskiem 
(również krytycznym) autorów co do jej uzasadnienia ekonomicznego, proponowanego kształtu 
i wpływu na wzrost wykrywalności porozumień antykonkurencyjnych. Wreszcie trzon wywodu 
stanowią uwagi dotyczące rozumienia tzw. inności porozumienia i wybranych, związanych z tym 
problemów konstrukcyjnych. 

Słowa	kluczowe: prawo konkurencji; zmiany w prawie konkurencji; leniency plus; amnesty plus; 
kary pieniężne; inność porozumienia.

I.	Leniency plus	–	uwagi	wstępne
Nowelizacja ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów1 przygotowana przez Urząd Ochrony 

Konkurencji i Konsumentów (dalej: UOKiK) przewiduje instytucję leniency plus. Polega ona na 
dodatkowej obniżce i zwolnieniu z kary w wypadku ujawnienia przez przedsiębiorcę informacji na 
*  Autor jest absolwentem prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Wydziale Prawa Uniwersytetu Nowojorskiego 
(LLM in antitrust law), zdał egzamin adwokacki w stanie Nowy Jork. Obecnie „bluebook” trainee w Wydziale Spraw Międzynarodowych Dyrekcji Generalnej 
ds. Konkurencji Komisji Europejskiej. E-mail: ppsemeniuk@gmail.com;www.korporacyjnie.pl.
** Doktorant stacjonarny w Zakładzie Prawa Międzynarodowego Prywatnego oraz Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Szkoła Główna Handlowa.
1 Ustawa z 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. Nr 50, poz. 331 ze zm.).
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temat „innego, dotychczas nieznanego Prezesowi UOKiK niedozwolonego porozumienia, co do 
którego nie zostało wszczęte postępowanie antymonopolowe ani wyjaśniające2” („drugie porozu-
mienie”), w sytuacji, kiedy przedsiębiorcy takiemu „nie udało się uzyskać całkowitego zwolnienia 
z kary3” w związku z porozumieniem objętym toczącym się już postępowaniem („pierwsze poro-
zumienie”). W powyższej sytuacji Prezes UOKiK obniży wysokość kary za pierwsze porozumie-
nie o 30%4 oraz odstąpi od nałożenia na przedsiębiorcę kary pieniężnej za drugie porozumienie. 
Innymi słowy, istotą instytucji leniency plus jest umożliwienie przedsiębiorcy uzyskania określonych, 
wymiernych korzyści finansowych (ergo zmniejszenia lub uniknięcia nałożenia nań kary pienięż-
nej), o ile przedsiębiorca, który już złożył wniosek leniency, powiadomi organ antymonopolowy 
o „innym, dotychczas nieznanym Prezesowi UOKiK niedozwolonym porozumieniu5”. Korzyści 
finansowe, które uzyska przedsiębiorca dotyczyć mają zarówno pierwszego wniosku leniency, 
jak i drugiego (leniency plus). 

O możliwości wprowadzenia instytucji leniency plus do prawa polskiego pisał m.in. S. Sołtysiński, 
który w lapidarny sposób zastanawiał się czy nie warto byłoby rozważyć inkorporowania wspo-
mnianej instytucji do ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. Co interesujące, wspomniany 
autor przewidywał szerszy zakres przedmiotowy instytucji leniency plus – dopuszczał, jak się wy-
daje, możliwość ujawnienia nie tylko porozumienia antykonkurencyjnego, lecz także innej praktyki 
antykonkurencyjnej przez objętego leniency plus przedsiębiorcę6. Nawiasem mówiąc, wskazana 
byłaby analiza czy rozszerzenie zakresu przedmiotowego leniency plus o poinformowanie przez 
przedsiębiorcę o innym porozumieniu, ale również na przykład o udziale w praktyce antykonku-
rencyjnej nie byłoby uzasadnione. Znana jest przykładowo koncepcja nadużywania pozycji do-
minującej (tzw. kolektywna), w której bierze udział więcej niż jeden przedsiębiorca i choćby taki 
przypadek mógłby zostać objęty instytucją leniency plus. Zagadnienie to jednakże zostaje w tym 
miejscu tylko zasygnalizowane.

Przytoczona konstrukcja leniency plus ma korzenie amerykańskie (została po raz pierw-
szy wprowadzona w amerykańskim prawie antytrustowym i znana jest tam jako amnesty plus) 
i funkcjonuje w kilku państwach członkowskich Unii Europejskiej. Jak się wskazuje – instytucja 
leniency plus doprowadziła, we wspomnianych państwach, do wzrostu wykrywalności niedozwo-
lonych porozumień i stąd zjawisko to określono tzw. efektem kuli śniegowej. Co ciekawe, polski 
organ antymonopolowy zaznacza, że aktualna praktyka w zakresie wykrywania niedozwolonych 
porozumień w Polsce czerpie korzyści z programu leniency przejawiające się w uzyskiwaniu in-
formacji na temat „innych porozumień” (efekt kuli śniegowej?). Brak jednak wskazań czy informa-
cje te polski organ antymonopolowy uzyskał samoistnie, czy też od przedsiębiorców, względem 
których toczyło się postępowanie antymonopolowe (ewentualnie wyjaśniające), względnie którzy 
to przedsiębiorcy złożyliby wnioski leniency7.

2 Uzasadnienie do projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, 09.07.2013 r., s. 20. Pobrano z: www.uokik.gov.pl.
3 Ibidem, s. 20.
4 Artykuł 113d ust.1 pkt w: Projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, 
09.07.2013 r. Pobrano z: www.uokik.gov.pl, s. 22.
5 Ibidem, s. 19.
6 Por. S. Sołtysiński, Z doświadczeń programu leniency w Brukseli i w Warszawie [w:] C. Banasiński (red.), Prawo konkurencji – stan obecny oraz 
przewidywane kierunki zmian, UOKiK, Warszawa 2006, s. 48.
7 Por. ibidem, s. 19 („W Polsce… organ antymonopolowy zwrócił uwagę na fakt, uzyskiwania informacji dotyczących innego niedozwolonego porozu-
mienia, w toku prowadzenia postępowania wyjaśniającego lub antymonopolowego, wszczętego często na skutek złożenia wniosku leniency”).
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II.	Leniency plus	–	jako	element	optymalnego	programu	leniency  
w	Polsce

Instytucja leniency plus ma wpisywać się w jeden z celów rządowej polityki konkurencji 
na lata 2011–2013 (Obszar A: Ochrona i wspieranie konkurencji w gospodarce, Priorytet 3: 
Weryfikacja i uaktualnienie systemowego podejścia do oceny porozumień między przedsiębior-
cami). In concreto – zapewnić ma, jak należy wywnioskować, optymalną konstrukcję programu 
leniency8, aby powodował on maksymalną skuteczność w wykrywaniu antykonkurencyjnych po-
rozumień. Osiągnięcie optymalnej konstrukcji programu leniency ma się odbyć m.in. w drodze 
modyfikacji przepisów kreujących program leniency (poprzez rozszerzenie programu leniency 
o instytucję leniency plus)9. Przy czym, nowelizacja ustawy o ochronie konkurencji i konsumen-
tów o optymalnym programie leniency w kontekście leniency plus zupełnie nie wspomina. Jak 
podnosi się w literaturze „optymalny program leniency niekoniecznie musi przewidywać amnesty 
plus (a więc leniency plus – przyp. P.S. i Sz.S.) […] Jest to uzależnione od lokalnych warunków 
danego systemu prawnego”10. W świetle dostępnego uzasadnienia nowelizacji brak jest przeko-
nywujących powodów i chociażby badań empirycznych (np. ogólnie informujących ile porozumień 
antykonkurencyjnych zostało wykrytych dzięki uprzednio prowadzonym postępowaniom czy też 
uprzednio złożonym wnioskom leniency), które uzasadniałyby wprowadzenie leniency plus do 
prawa polskiego. Trudno bowiem za uzasadnienie wprowadzenia nowej instytucji uznać ogólne 
sformułowanie o możliwości skuteczniejszej wykrywalności niedozwolonych porozumień czy tezę 
o zaoszczędzeniu przez organ antymonopolowy środków i czasu przeznaczonych na wykrycie 
antykonkurencyjnych porozumień11. 

Zastrzec należy bowiem już na wstępie, że w literaturze słusznie podnosi się, że z instytucji 
leniency plus korzyści odnoszą tzw. duzi przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność gospodarczą 
w ramach różnych rynków właściwych12, a jest ona mało wartościowa dla przedsiębiorców małych 
i średnich. Taka konstatacja sprawia, że ogólnie ujmując gospodarcze przeznaczenie i funkcje 
leniency plus mogą być w polskim warunkach gospodarczych znikome. 

Ponadto zwraca się uwagę, co jest zarzutem poważnym, że leniency plus redukuje poziom 
nakładanych na przedsiębiorcę kar, a w konsekwencji minimalizuje (deprecjonuje) funkcję od-
straszania (ang. deterrence), jaką pełnić powinny w prawie antymonopolowym kary pieniężne13. 
Wyobrażmy sobie bowiem, że przedsiębiorca bierze udział w jednym porozumieniu antykonku-
rencyjnym i zostaje ukarany grzywną na poziomie 100 mln PLN (3% przychodu) oraz tego same-
go przedsiębiorcę, który bierze udział w dwóch (i więcej) porozumieniach antykonkurencyjnych, 
a w rezultacie skorzystania z instytucji leniency plus otrzymuje grzywnę na poziomie 70 mln PLN 
(2,1% przychodu). W efekcie, przedsiębiorcy „opłaca” się brać udział w dwóch antykonkurencyj-
nych porozumieniach, a nie w jednym (dostanie mniejszą karę pieniężną)! 

 8 Obszernie o programie leniency w polskiej literaturze: B. Turno, Leniency. Program łagodzenia kar pieniężnych w polskim prawie ochrony konku-
rencji, LEX a Wolters Kluwer business, Warszawa 2013. Por. również przykładowo: R. Molski, Programy łagodnego traktowania – panaceum na prak-
tyki kartelowe, „Kwartalnik Prawa Publicznego” 2004, nr 1, s. 183 i n., S. Sołtysiński, Z doświadczeń programu leniency w Brukseli i w Warszawie [w:] 
C. Banasiński (red.), Prawo konkurencji…, s. 37–48.
 9 Por. Polityka konkurencji na lata 2011–2013, UOKiK, Warszawa 2011, s. 13–16. Pobrano z: http://www.uokik.gov.pl/publikacje.php?tag=2.
10 B. Turno, Leniency…, s. 404.
11 Uzasadnienie do projektu ustawy…, s. 20.
12 Tak słusznie: B. Turno, Leniency…, s. 403.
13 Ibidem, s. 404.



www.ikar.wz.uw.edu.pl            internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 2013, nr 7(2)

Piotr Semeniuk, Szymon Syp            „Wylanie dziecka z kąpielą” – czyli o leniency plus w Polsce34

Wreszcie, skoro prawdopodobieństwo wykrycia kolejnego (drugiego) porozumienia antykonku-
rencyjnego obejmującego określonego przedsiębiorcę jest wyższe, gdy zostaje wykryte pierwsze 
antykonkurencyjne porozumienie14, to jakie jest uzasadnienie stosowania aż tak dużych zwolnień 
z grzwien i „wynagradzania” uczestnika porozumień antykonkurencyjnych? Nadto, skoro polski or-
gan antymonopolowy twierdzi, jak zostało przytoczone powyżej, że obecnie wykryte porozumienia 
antykonkurencyjne pozwalają na wykrycie kolejnych, to czy w ogóle, w polskim warunkach, istnie-
je potrzeba wprowadzenia leniency plus15? Na wspomniane pytania nie znajdujemy odpowiedzi 
w uzasadnieniu do wprowadzenia instytucji leniency plus, co należy uznać za poważny mankament 
o naturze koncepcyjnej. W pierwszej kolejności należałoby się zastanowić czy wspomniana insty-
tucja nie jest zbędna w realiach polskich (w ramach tworzenia optymalnego programu leniency) 
i jakie jest jej uzasadnienie (racjonalne), a w drugiej kolejności – jaka jest optymalna struktura 
leniency plus. Nie sposób oprzeć się wrażeniu, że propozycja polskiego organu antymonopolo-
wego stanowi sui generis inkorporację instytucji, która funkcjonuje (skutecznie) w innym porządku 
prawnym i już to ma służyć jako uzasadnienie (naszym zdaniem niesłusznie – przyp. P.S., Sz.S.) 
wprowadzenia jej do prawa polskiego. Pamiętać należy o odrębności polskiego systemu prawa 
konkurencji i jego specyfice. Szczególnie, co stanowić będzie trzon rozważań zawartych w tym 
artykule, pamiętać należy o ograniczeniach, jakie polskie prawo nakłada w zakresie obliczania 
wymiaru kary oraz definiowania rynków właściwych.

III.	„Inność”	porozumienia	oraz	jej	konsekwencje
Instytucja leniency plus wydaje się przejrzysta tylko pozornie. Wystarczy jednak zastanowić 

się co oznaczać ma na gruncie instytucji leniency plus pojęcie „innego porozumienia” oraz po-
chylić się nad tym, jak obliczane są kary nakładane przez UOKiK, żeby zorientować się, że jest 
ona nadzwyczaj enigmatyczna, a samo jej wprowadzenie wymagać będzie głębokiej refleksji nad 
innymi regułami polskiego prawa konkurencji, a najpewniej również dalszej zmiany tego prawa.

W pierwszej kolejności należy zadać pytanie: czym bowiem ma być owo drugie, inne poro-
zumienie, którego ujawnienie pozwoli przedsiębiorcy skorzystać z instytucji leniency plus? Czy 
chodzi o porozumienie zawarte na innym rynku produktowym, rynku geograficznym, w innym 
przedziale czasowym, czy też o porozumienie zawarte między innymi przedsiębiorcami? Jeżeli 
zaś chodzi o tę ostatnią, podmiotową, odrębność, to jak różnić powinien się katalog przedsię-
biorców uczestniczących w drugim, innym, porozumieniu? Absolutna odrębność podmiotowa nie 
jest bowiem możliwa z definicji – drugie porozumienie, tak jak i pierwsze, zawsze będzie bowiem 
obejmowało tego samego przedsiębiorcę korzystającego z instytucji leniency plus.

Wydaje się, że za drugie, „inne” porozumienie Prezes UOKiK będzie mógł nałożyć na przed-
siębiorców, zgodnie z ustawą, zupełnie nowe kary pieniężne16 sięgające do 10% przychodów 
tak, że łączna kara za udział w dwóch porozumieniach dla przedsiębiorców niekorzystających 
z instytucji leniency lub leniency plus będzie mogła wynieść 20%, a nie 10% przychodów. Kwestia 

14 Zob. szerzej: Wouter P.J. Wils, Leniency in Antitrust Enforcement: Theory and Practice, „World Competition” 2007, March, Vol. 30, No. 1, s. 42, który 
twierdzi, że zwiększone prawdopodobieństwo wynika z trzech czynników. Wśród nich wyróżnia się przykładowo, że uczestnik niedozwolonego porozumienia 
nabiera doświadczenia, które może wykorzystać w uczestnictwie w innym niedozwolonym porozumieniu i sprawić, że uczestnictwo to będzie skuteczne. 
15 Uwaga ta jest szczególnie istotna, zwiększa bowiem ryzyko niedopuszczalnego, „subiektywnego” definiowania przesłanki „inności” w praktyce sto-
sowania instytucji leniency plus (zob. szerzej: pkt IV tego artykułu).
16 Kara za pierwsze oraz za drugie porozumienie będzie bowiem, zgodnie z art. 113d ust. 2 nakładana w dwóch odrębnych „sprawach”; zob. Projekt 
ustawy…, s. 22. 
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tożsamości porozumienia, czyli tego czym jest owo „nowe” lub „inne” porozumienie, za które Prezes 
UOKiK może nałożyć nową karę, niekoniecznie nawet w ramach instytucji leniency plus, jest za-
tem kluczowa dla realizacji obowiązującej w prawie antymonopolowym zasady ne bis in idem17.

W	żadnym	z	dokumentów	związanych	z	nowelizacją	ustawy	o	ochronie	konkurencji	
i	konsumentów	UOKiK	nie	wyjaśnia	jednak,	jakie	kryteria	muszą	być	spełnione,	żeby	drugie	
porozumienie	mogłoby	zostać	uznane	za	„inne”. Na problem ten wskazano też, acz lakonicz-
nie, podczas konsultacji społecznych18. Powyższy brak definicji tożsamości, a tym samym „inno-
ści” porozumienia w związku z instytucją leniency plus, wydaje się poważnym niedopatrzeniem.

Zgodnie z powyższymi rozważaniami „inność” porozumienia prowadziłaby do pewnej dycho-
tomii: uznanie „inności” przesądziłoby jednocześnie o dwóch kwestiach:
• po pierwsze o możliwości zastosowania instytucji leniency plus;
• po drugie o konieczności wydania przez Prezesa UOKiK nowej decyzji i tym samym możli-

wości nałożenia łącznej kary w wysokości 20% przychodów.
Początkowo wydawać się może, że powyższa dychotomia jest fałszywa, ponieważ „inność” 

drugiego porozumienia można łatwo uwzględnić, obliczając po prostu łączny wymiar jednej kary 
(a więc nieprzekraczającej ustawowego progu 10% przychodów) za „dwa” porozumienia, a zwol-
nienie z kary za drugie porozumienie w ramach instytucji leniency plus można po prostu odpo-
wiednio wkomponować do obliczania wymiaru jednej kary. Tym samym „inność” porozumienia na 
potrzeby zastosowania instytucji leniency plus nie byłaby tym samym co „inność” warunkująca 
możliwość/konieczność wydania nowej decyzji i w konsekwencji możliwość/konieczność nało-
żenia nowej kary. Możliwość obliczenia jednej (a więc nieprzekraczającej 10% przychodu) kary 
za „dwa” porozumienia dałoby się albo w twórczy sposób wyinterpretować z obowiązujących 
Wyjaśnień w sprawie ustalania wysokości kar pieniężnych za stosowanie praktyk ograniczających 
konkurencję19 (Wyjaśnienia są rzeczywiście elastyczne, a dyskrecja UOKiK w ich stosowaniu 
jest zaskakująco szeroka i często niczym nieuzasadniona20), albo po prostu tak zmienić zawarte 
w Wyjaśnieniach zasady wymiaru kary, aby uwzględnić w nich instytucję leniency plus. Powyższy 
tok rozumowania jest jednak trudny do obrony z poniższych przyczyn.

Po pierwsze, projekt zmiany ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów sugeruje, że w wy-
padku „innego” porozumienia mamy do czynienia z nową sprawą administracyjną, a tym samym 
z koniecznością wydania nowej decyzji administracyjnej21. Poza tym, że projekt mówi o „sprawie, 
w której został złożony pierwszy wniosek” (stąd domniemywać należy, że drugie porozumienie 
dotyczy odrębnej sprawy), mówi on ponadto o „odstąpieniu” od nałożenia kary pieniężnej za drugie 

17 Zob. K. Bożekowska-Zawisza, Czy wciąż potrzebne jest nam krajowe prawo konkurencji? Glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE z dnia 
14 lutego 2012 r. w sprawie C-17/10 Toshiba Corporation i inni przeciwko Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, iKAR 2012, nr 1(1), s. 145–146. 
18 Uwagi Stowarzyszenia Prawa Konkurencji do projektu zmiany ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów w zakresie systemu łagodzenia 
kar i odpowiedzialności osób fizycznych za naruszenie prawa konkurencji, s. 3 (s. 27 pisma Stowarzyszenia Prawa Konkurencji zawierającego uwa-
gi Stowarzyszenia do projektu założeń ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów z 6 czerwca 2012 r. Pismo dostępne na: legislacja.rcl.gov.pl). 
Stowarzyszenie zwraca uwagę na potrzebę precyzyjniejszego zdefniniowania pojęcia „inne, dotychczas nieznane porozumienie”.
19 Wyjaśnienia Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z grudnia 2008 r. w sprawie ustalania wysokości kar pieniężnych za stosowanie praktyk 
ograniczających konkurencję (dalej: Wyjaśnienia). Pobrano z: www.uokik.gov.pl. Po zakładanej nowelizacji część Wyjaśnień zostanie wprost inkorporo-
wana do ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów.
20 Zob. P. Semeniuk, Wyjaśnienia w sprawie ustalania wysokości kar pieniężnych za stosowanie praktyk ograniczających konkurencję – realizacja za-
sady określoności kary, czy administracyjne szalbierstwo. Pobrano z: korporacyjnie.pl, http://korporacyjnie.pl/wyjasnienia-w-sprawie-ustalania-wysokosci 
-kar-pienieznych-za-stosowanie-praktyk-ograniczajacych-konkurencje-realizacja-zasady-okreslonosci-kary-czy-administracyjne-szalbierstwo/.
21 Każda nowa „sprawa administracyjna” daje bowiem Prezesowi UOKiK kompetencję do wydania nowej decyzji i zastosowania nowych sankcji. Zob. 
M. Szydło, Nadużywanie pozycji dominującej w prawie konkurencji, Oficyna 2010, LEX, rozdział 3, pkt 1: „Owe zawierające określone sankcje decyzje 
mogą być przez Prezesa UOKiK wydawane dopiero po przeprowadzeniu w każdym przypadku stosownego postępowania administracyjnego, którego 
przedmiotem staje się zawsze określona sprawa administracyjna”.
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porozumienie22 (a nie o obniżeniu kary). Chodzi więc o całkowite odstąpienie od kary, a nie je-
dynie częściowe jej obniżenie dla przedsiębiorcy, który ujawnił „drugie porozumienie” w zakresie 
tego właśnie porozumienia.

Po drugie, jeżeli rzeczywiście obniżenie kary za drugie „ujawnione” porozumienie dałoby 
się wkomponować do zasad wymiaru kary, dla wprowadzenia instytucji leniency plus nie byłaby 
wcale potrzebna nowelizacja ustawy. Wystarczyłaby odpowiednia zmiana Wyjaśnień. Tak jednak 
nie jest i instytucja leniency plus znalazła się w projekcie ustawy niezależnie od przepisów o ob-
liczaniu wymiaru kary (duża część Wyjaśnień, zgodnie z projektem, zostanie inkorporowana do  
ustawy23). 

Po trzecie wreszcie, nawet jeżeli uznać, że zastosowanie instytucji leniency plus nie wyma-
gałoby wydania nowej decyzji i modyfikowałoby jedynie wymiar jednej (niemogącej przekroczyć 
10% przychodu kary), to problem tożsamości porozumienia wcale by nie zniknął, nie ogranicza 
się on bowiem jedynie do instytucji leniency plus. W obowiązującym systemie prawnym, gdzie 
maksymalna wysokość kary określona jest na 10% przychodu, zawsze musi istnieć granica 
(czasowa, podmiotowa, rynkowa) wyznaczająca, kiedy zachowania tego samego przedsiębiorcy 
mogą stanowić odrębne porozumienie, a tym samym umożliwiać Prezesowi UOKiK nałożenie 
nowej kary. Wprowadzenie do polskiego prawa instytucji leniency plus jest zatem dobrą, niestety 
na razie zaprzepaszczoną, okazją, żeby się do tego problemu odnieść.

Ze względu na powyższe przyczyny, zastosowanie instytucji leniency plus musi w takim 
razie oznaczać konieczność nałożenia dwóch odrębnych kar w dwóch odrębnych decyzjach 
w ramach dwóch odrębnych postępowań antymonopolowych. Chodzi oczywiście o decyzje 
administracyjne w znaczeniu abstrakcyjnym, w praktyce te dwie decyzje mogą zostać wydane 
na tym samym nośniku materialnym. Wydaje się jednak, że w toku stosowania nowych prze-
pisów – decyzje administracyjne będą wydawane osobno (nie na tożsamym nośniku material-
nym). Zastosowanie instytucji leniency plus miałoby zatem dwie konsekwencje, jeżeli chodzi  
o nakładane kary:
• po pierwsze, na gruncie obecnych Wyjaśnień, konieczność dwukrotnego wyznaczania kwoty 

bazowej kary dla niewspółpracujących z UOKiK przedsiębiorców (a więc niekorzystających 
z instytucji leniency bądź leniency plus), zatem w teorii liczba innych porozumień powinna 
być mnożnikiem łącznej kary;

• po drugie, możliwość przewyższenia przez łączną karę za kilka „innych” porozumień progu 
10% przychodu tak, że maksymalna kara za kilka „innych” porozumień nałożona na nie-
współpracujących z UOKiK przedsiębiorców byłaby proporcjonalna do liczby „innych” po-
rozumień (np. w wypadku dwóch „innych” porozumień maksymalna kara wyniosłaby 20%, 
co biorąc pod uwagę zasady wymiaru kary byłoby w niektórych sytuacjach całkiem prawdo- 
podobne24).

22 Artykuł 113d ust. 1 pkt 2 w Projekt ustawy…, s. 22.
23 Projekt nie przewiduje jednak przeniesienia do znowelizowanej ustawy tej części Wyjaśnień, która miała dotychczas zdecydowanie największy wpływ 
na wymiar kary, czyli fragmentu dotyczącego sposobu ustalania tzw. kwoty bazowej. Zob. P. Semeniuk, Wyjaśnienia w sprawie…
24 Np. w decyzji Prezesa UOKiK dotyczącej kartelu cementowego łączny wymiar kary dla niektórych przedsiębiorców, po uwzględnieniu okoliczności 
obciążających opisanych w Wyjaśnieniach, wyniósł nawet 22,95%. Kara musiała jednak zostać przez UOKiK obniżona do ustawowej granicy 10%. Zob. 
decyzja Prezesa UOKiK z 8.12.2009 r., DOK-7/09, ss. 105-106, ww.uokik.gov.pl. Zob. szerzej: Sz. Syp, Poland – Decision No. DOK-7/09 of the President 
of the Polish Office of Competition and Consumer Protection. The highest fine ever imposed by the Polish Office amounting to EUR 100.000.000 on the 
producers of cement, „Global Antitrust Review” 2010, No. 3, s. 135–138.
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IV.	Różne	aspekty	„inności”

1. Aspekt czasowy

Czym jednak jest wspomniana już tyle razy przesłanka „inności” czy „odrębności” porozu-
mienia, która warunkować będzie możliwość zastosowania instytucji leniency plus i konieczność 
wydania nowej decyzji? Czy ową „inność” rozumieć należy w sposób podmiotowy, czasowy czy 
też w sposób związany z pojęciem rynku właściwego (produktowego lub geograficznego)? Chodzi 
oczywiście o obiektywne rozumienie inności. „Inność” nie może być rozumiana w sposób subiek-
tywny polegający na tym, że inne porozumienie to po prostu taki aspekt porozumienia, który nie 
był znany Prezesowi UOKiK. Szczególnie w zakresie instytucji leniency plus, gdzie drugie poro-
zumienie jest Prezesowi UOKiK „ujawniane”, pokusa powyższej interpretacji „inności” również 
istnieje. Interpretacja taka byłaby jednak nad wyraz błędna. Skoro uznanie dwóch porozumień za 
„inne” umożliwiałoby nałożenie przez Prezesa UOKiK dwóch odrębnych kar, przedsiębiorcy, przy 
zaprezentowanej interpretacji przesłanki „inności”, byliby niejako karani za nieudolność organu 
antymonopolowego (w prawie konkurencji jest zupełnie odwrotnie: jeżeli organ konkurencji jest 
nieudolny i nie jest w stanie wykazać przedsiębiorcom niedozwolonego porozumienia, przedsię-
biorcy nie ponoszą za to kary).

Być może za „inne” można uznać porozumienie zawarte pomiędzy tymi samymi podmiotami 
i na tym samym rynku właściwym, ale w innym przedziale czasowym? Jaki jednak odstęp czasu 
powinien przesądzać o kwalifikacji porozumienia jako innego? W ustawie o ochronie konkurencji 
i konsumentów próżno szukać na ten temat wskazówek. Z Wyjaśnień w sprawie ustalania wyso-
kości kar pieniężnych za stosowanie praktyk ograniczających konkurencję wynika, że „długotrwa-
łość naruszenia” (naruszenie trwające dłużej niż rok25) może stanowić okoliczność zwiększającą 
kwotę bazową kary o 200% w wypadku antykonkurencyjnych porozumień. Jednakże, odrębną 
okolicznością obciążająca, mogącą doprowadzić do zwiększenia nakładanej kary nawet o mak-
symalnie 50%, jest „uprzednie naruszenie zakazu praktyk ograniczających konkurencję26” (a więc 
„inne” naruszenie). W praktyce UOKiK nie zdarzyło się też do tej pory nałożyć dwóch odrębnych 
kar na członków porozumienia pomiędzy tymi samymi przedsiębiorcami zawartego na tym sa-
mym rynku właściwym w różnych przedziałach czasowych. Wydaje się jednak, że ze względu na 
istnienie przesłanki długotrwałości jako okoliczności umożliwiającej podwyższenie kary, porozu-
mienie będzie jednym i tym samym porozumieniem bez względu na przedział czasu, w którym 
się rozciąga. Powyższe rozumowanie dotyczy zapewne zarówno tzw. porozumień ciągłych, jak 
i „przerywanych”27, chociaż te drugie będą raczej rzadkością ze względu na stosunkowo krótki 
okres przedawnienia oraz ze względu na liberalne rozumienie ciągłości porozumienia w prawie 
europejskim28.

25 Zob. Wyjaśnienia…, s. 4.
26 Ibidem, s. 5. Zgodnie z projektem nowelizacji powyższa okoliczność obciążająca znajdzie się w artykule 1d ust. 4 pkt 1 lit. 3, zob. Projekt ustawy…, s. 19.
27 Inaczej doszłoby do paradoksu. Jeżeli za dwa porozumienia zawarte w różnych, przedzielonych przerwą, okresach, przez tych samych przedsię-
biorców i na tych samych rynkach groziłaby wyższa kara niż za jedno „ciągłe” porozumienie, przedsiębiorcom opłacałoby się argumentować, że ich 
porozumienie trwało dłużej niż w rzeczywistości (a tym samym opłacałoby się przedsiębiorcom dowodzić, że ich porozumienie było bardziej szkodliwe). 
Jest zupełnie odwrotnie – ze względu na przesłankę zaostrzająca wymiar kary, jaką w Polsce i w Unii Europejskiej jest długotrwałość naruszenia, przed-
siębiorcy zwykle argumentują, że ich porozumienie nie było „rozciągnięte” w długim okresie czasu.
28 Zob. I. Szwedziak-Bork „Wiem, że nic nie wiem”, czyli jak uniknąć kary za naruszenie jednolite i ciągłe. Wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE z dnia 
6 grudnia 2012 r. w sprawie C-441/11 Komisja Europejska v. Verhuizingen Coppens NV, iKAR 2013, nr 5(2), ss. 112–120. 



www.ikar.wz.uw.edu.pl            internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 2013, nr 7(2)

Piotr Semeniuk, Szymon Syp            „Wylanie dziecka z kąpielą” – czyli o leniency plus w Polsce38

 Tożsamość czasowa inaczej jednak będzie wyglądać w sytuacji, gdy w sprawie jednego 
porozumienia została wydana już decyzja UOKiK. Porozumienie zawarte pomiędzy tymi samymi 
przedsiębiorcami i na tym samym rynku właściwym trwające po wydaniu decyzji UOKiK będzie 
już nowym porozumieniem umożliwiających UOKiK wydanie nowej kary sięgającej 10% przycho-
du – możliwość taką wprost przewiduje cytowany wyżej przepis Wyjaśnień mówiący o recydywie, 
ten sam przepis, który zostanie inkorporowany do nowego brzmienia ustawy29. 

Analiza o tożsamości czasowej porozumienia będzie jednak mało relewantna dla instytucji 
leniency plus, w której chodzi raczej o porozumienia zawarte w podobnym czasie, ze względu na 
toczące się w tym samym czasie postepowanie, w których „ujawniane” jest inne porozumienie.

2. Aspekt podmiotowy

„Inność” podmiotowa polegająca na różnych przedsiębiorcach uczestniczących w porozu-
mieniu30, ale tym samym rynku właściwym i tym samym przedziale czasowym, występować bę-
dzie nadzwyczaj rzadko, przynajmniej w kontekście porozumień horyzontalnych, a dla wykrycia 
takich porozumień pomyślana została instytucja leniency plus. Dla istnienia kartelu konieczne 
jest bowiem uczestnictwo większości przedsiębiorców działających na jednym rynku31 – trudno 
bowiem wyobrazić sobie dwa niezależne kartele działające w tym samym czasie na tym samym 
rynku właściwym32. „Inność” podmiotowa będzie jednak często połączona z „innością” związaną 
z odrębnymi rynkami właściwymi (zob. pkt 3).

3.	Aspekt	związany	z	odrębnymi	rynkami	właściwymi

Najbardziej relewantna dla leniency plus, ale jednocześnie problematyczna wydaje się „in-
ność” związana z odrębnym rynkowym zakresem porozumienia. Skoro instytucja leniency plus 
ma być, w zamyśle UOKiK, wzorowana na amerykańskiej amnesty plus33, to być może, wzorem 
amerykańskim, za „inne” porozumienie należałoby uznać porozumienie zawarte na odrębnym 
rynku właściwym nawet pomiędzy tymi samymi podmiotami34. Z	braku	alternatywnych	pojęć	
w	polskim	prawie	konkurencji,	musiałoby	chodzić	zapewne	o	porozumienie	zawarte	na	
odrębnych	rynkach	właściwych.	

Częściowo na takie rozumienie „inności” wskazywała praktyka Komisji Europejskiej. W poste-
powaniu dotyczącym antykonkurencyjnych porozumień horyzontalnych na belgijskim rynku piwa, 
jedna z objętych postępowaniem spółek, spółka Interbrew, ujawniła Komisji Europejskiej podobne 
porozumienie na luksemburskim rynku piwa, w którym sama uczestniczyła. Komisja wydała tego 

29 Planowany artykuł 111 ust. 4 pt 1 lit. c, zob. Projekt ustawy…, s. 19. 
30 Chodzi o „częściowo” innych przedsiębiorców, ponieważ przynajmniej jeden przedsiębiorca musi pozostać ten sam. Inaczej problem podwójnej 
karalności nie będzie występował. Ponadto dla wykorzystania instytucji leniency plus konieczny będzie przynajmniej jeden, ten sam przedsiębiorca 
„ujawniający” drugie, „inne” porozumienie.
31 Co prawda przedsiębiorcy ci mogą uczestniczyć w kartelu w różnych przedziałach czasowych (np. z powodu późniejszego wejścia na dany rynek, 
prób tzw. oszukiwania lub początkowej niechęci uczestnictwa), nie zmienia to jednak faktu, że w jednym przedziale czasowym na jednym rynku właści-
wym powinien działać maksymalnie tylko jeden kartel.
32 Oczywiście do wyobrażenia jest sytuacja, w której na jednym rynku właściwym w tym samym czasie istnieje kilka wertykalnych porozumień dystry-
bucyjnych. Porozumienia takie obejmować jednak będą zupełnie innych przedsiębiorców (producenta i jego dystrybutorów), a tym samym taka sytuacja 
nie będzie mogła doprowadzić do zastosowania instytucji leniency plus, nie będzie też problematyczna w kontekście zasady ne bis in idem.
33 Zob. Uzasadnienie do projektu ustawy…, s. 19.
34 Instytucja amnesty plus, na której wzorowana jest polska leniency plus pojawiła się w USA w związku z kartelem witaminowym, a nowe, „ujawnione” 
porozumienia dotyczyły właśnie nowych rynków produktowych. W sumie instytucja amnesty plus doprowadziła do wykrycia niedozwolonych porozumień 
na „12 rynkach witamin” (ang. 12 different vitamins markets). Zob. S.D. Hammond, Cornerstones of an Effective Cartel Leniency Programme, „Competition 
Law International” 2008, Vol. 4 No. 2. Zob też A. Tercinet, The American leniency policy: a model placed under the seal of pragmatism, „International 
Business Law Journal” 2007, No. 6, ss. 772–773: „program Amnesty Plus polega na tym, że (…) jeżeli przedsiębiorca ujawni (…) istnienie innego kartelu 
(…) na innym rynku produktów lub usług (ang. on another goods or service market), może on otrzymać amnestię za drugi kartel”. 
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samego dnia dwie odrębne decyzje dotyczące rynku belgijskiego i luksemburskiego35, przesądzając 
niejako o dwóch „innych” porozumieniach. Sytuację komplikuję jednak nieco fakt, że we wspo-
mnianych dwóch decyzjach, w dwóch „innych” porozumieniach, poza spółką Interwbrew (spółka 
ta została zresztą całkowicie zwolniona z kary za drugie, ujawnione porozumienie36) uczestniczyli 
różni przedsiębiorcy. „Inność” porozumienia była zatem kombinacją inności podmiotowej i inności 
związanej z innymi (geograficznymi) rynkami właściwymi.

 Powyższe rozumienie „inności” wywracałoby jednak dotychczasową praktykę UOKiK i wy-
magałoby zapewne dalszych zmian w prawie. Wszakże w dotychczasowej praktyce Prezesowi 
UOKiK zdarzało się wydawać jedną decyzję i obliczać jedną, nieprzekraczającą 10% przychodu 
karę, za porozumienie zawarte w tym samym czasie, pomiędzy tymi samymi przedsiębiorcami, 
ale na różnych rynkach właściwych (szczególnie na odrębnych rynkach geograficznych37, ale 
również produktowych38). 

Oględnie	mówiąc,	przyjęcie	zaprezentowanego	rozumienia	„inności”	związanego	z	od-
rębnymi	rynkami	właściwymi,	nawet	jeżeli	miałoby	dotyczyć	jedynie	odrębnych	rynków	
produktowych	(a	nie	geograficznych),	nie	jest	rozwiązaniem	dobrym,	choć	jest	to,	jak	się	
wydaje,	jedyne	rozwiązanie,	które	po	planowanej	nowelizacji	będzie	możliwe	w	zastanym	
stanie prawnym. Jest to też jedyne rozumienie względnie spójne z założeniami instytucji leniency 
plus. Jeżeli jednak „inność” porozumienia miałaby polegać na innym rynku właściwym, należałoby 
logicznie uznać, że za każdym razem, kiedy porozumienie pomiędzy dwoma przedsiębiorcami 
obejmuje więcej niż jeden rynek właściwy, UOKiK powinien nałożyć na przedsiębiorców odrębne, 
sięgające 10% przychodu każda, kary. Takie rozwiązanie nie dość, że stałoby w sprzeczności 
z dotychczasową praktyką UOKiK i wymuszałoby jej zmianę, powodowałoby ponadto, że UOKiK 
mógłby mieć tendencję do celowo błędnego rozszerzania definicji rynku właściwego, tak żeby 
uniknąć konieczności wydawania dwóch decyzji i podwójnego wymierzania kary39. 

Powyższe rozwiązanie wymagałoby zapewne również zmiany zasad wymiaru kary (poprzez 
zmianę Wyjaśnień, a najpewniej również ustawy40) tak, aby przy obliczaniu drugiej kary za po-
rozumienie zawarte na drugim rynku właściwym można było uwzględnić pierwszą karę – inaczej 
UOKiK miałby zapewne tendencję do zaniżania kary za porozumienia zawarte na drugim rynku 
właściwym w sytuacji, kiedy kara za drugie porozumienie nie wynikałaby z zawiadomienia w ra-
mach leniency plus, ale po prostu z takiej, a nie innej definicji rynku właściwego.

Ponadto warto zwrócić uwagę na jeszcze jedną prawidłowość. Jeżeli uznać, że „inne” po-
rozumienie w świetle instytucji leniency plus powinno oznaczać porozumienie zawarte na in-
nym (najpewniej produktowym) rynku właściwym, oznaczałoby to, że organy konkurencji mają 
35 Decyzja Komisji Europejskiej z 5.12.2001 r. (Interbrew and Alken-Maes) w sprawie IV/37614/F3. Pobrano z: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/
LexUriServ.do?uri=CELEX:32003D0569:EN:HTML; oraz decyzja Komisji Europejskiej z 5.12.2001 r. (Luxembourg Brewers) w sprawie COMP/37.800/
F3. Pobrano z: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32002D0759:EN:HTML. 
36 Luxembourg Brewers, ibidem, par. 108.
37 Bardzo często, co wynika również z decyzji UOKiK, zakazane porozumienie ma miejsce jednocześnie na wielu rynkach lokalnych. Np. w decyzji 
Prezesa UOKiK z 25.06.2013 r., DOK - 1/2013 (pobrano z: www.uokik.gov.pl) Prezes UOKiK nałożył na przedsiębiorców karę za porozumienia zawarte 
na „lokalnych rynkach restauracji nieformalnych na terenie kraju”.
38 Decyzja Prezesa UOKiK z 27.12. 2012 r., DOK - 8/2012 (pobrano z: www.uokik.gov.pl) nakładająca karę za porozumienie na „rynku płyt pilśniowych” 
i „rynku płyt wiórowych”, ss.18–20. Zob. też decyzja Prezesa UOKiK z 28.11.2011 r., DOK - 10/2011 nakładająca karę za porozumienia na „rynku nawo-
zów ogrodniczych” oraz na „rynku produktów chemii gospodarczej”, ss. 29–40. 
39 Już zresztą się tak dzieje. Zob. np. decyzja Prezesa UOKiK z 21.12.2012, RKT – 49/2012, s. 13: „(…) w niniejszej sprawie Prezes Urzędu uznał, iż na 
potrzeby tego postepowania (…), z racji tego, iż analizowane w niniejszym postepowaniu umowy handlowe dotyczą różnego rodzaju narzędzi i maszyn 
można uznać ww. wyroby za jeden rynek produktowy i nie ma konieczności dokonywania dalszej segmentacji tego rynku oraz wyznaczania pozycji na 
tym rynku posiadanej przez poszczególnych jego uczestników”. 
40 Zważywszy na to, że projekt zmiany nowelizacji przewiduje przeniesienie dużej części obecnych Wyjaśnień do ustawy.
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obowiązek precyzyjnej definicji rynku właściwego w każdej sprawie. Z kolei dotychczas Prezes 
UOKiK często w poszczególnych decyzjach wprost sugerował możliwość istnienia dalszej seg-
mentacji, wyodrębnionego na potrzeby danej decyzji, produktowego rynku właściwego41. Uznanie, 
że każdemu rynkowi właściwemu powinna towarzyszyć odrębna decyzja, a tym samym odrębna 
kara, wymagałoby od Prezesa UOKiK zaprzestania takich sugestii i precyzyjnego zdefiniowanie 
rynku właściwego w każdej sprawie. Abstrahując od wyżej opisanych konsekwencji „inności” 
porozumienia, definicja rynku właściwego w każdej sprawie nie byłaby wcale niezbędna w spra-
wach z zakresu horyzontalnych porozumień cenowych i horyzontalnych ograniczeń produkcji. 
Takie porozumienia zarówno w prawie polskim, jak i europejskim zakazane są ze względu na 
cel, a więc wyliczenie udziału przedsiębiorców w rynku właściwym (a tym samym definicja rynku 
właściwego nie wydaje się wcale konieczna)42. Przykładowo, ostatnimi czasy Komisja Europejska 
w decyzjach dotyczących karteli nie definiuje w ogóle rynku właściwego43. W Unii Europejskiej 
nie obowiązuje jednak system leniency plus, który wymuszałby definiowanie rynku właściwego 
w każdej sprawie (zakładając oczywiście, że za „inne” porozumienie należy uznać porozumienie 
zawarte na odrębnym rynku właściwym). 

V.	Wnioski:	jak	wyjść	z	pata?
Jak zatem rozumieć przesłankę „inności” porozumienia proponowaną przez instytucję 

 leniency plus ze wszystkimi jej konsekwencjami, które wiążą się np. z koniecznością wydawania 
dwóch odrębnych decyzji i obliczaniem dwóch odrębnych kar pieniężnych, nie tylko na potrzeby 
leniency plus, lecz także za każdym razem, kiedy postępowanie UOKiK obejmie więcej niż jedno 
porozumienie?

Czasowy aspekt inności, choć wiąże się również z potencjalnymi prawnymi zagwozdkami, 
niewielkie będzie miał zapewne znaczenie dla funkcjonowania instytucji leniency plus. Abstrahując 
od wątku czasowego czy dla zastosowania leniency plus konieczny będzie w takim razie jakiś 
rodzaj kombinacji „inności” podmiotowej i odrębności rynku właściwego? Czy też do zaistnienia 
„inności” wystarczy obejmowanie porozumieniem więcej niż jednego rynku właściwego? Czy 
w takim wypadku powinno chodzić o odrębny rynek właściwy z wymiarze produktowym, czy też 
również w wymiarze geograficznym? Zapewne, najbardziej relewantne dla instytucji leniency plus 
jest rozumienie inności utożsamiające ją z odrębnymi rynkami produktowymi. Takie rozumienie 
w teorii byłoby do pogodzenia zarówno z obecną, jak i ze znowelizowaną ustawą, ale stałoby 
w oczywistej sprzeczności z dotychczasową praktyką UOKiK polegającą na wydawaniu jednej 
decyzji dotyczącej kilku rynków właściwych oraz na sugerowaniu w decyzjach możliwej dalszej 
segmentacji wyodrębnionych rynków właściwych. 

Być może o „inności” przesądza odrębność nie tyle rynku właściwego, ile odrębność pewnego 
segmentu gospodarczego? Powyższa interpretacja, jeżeli nawet znajdowała się w głowach twórców 

41 Zob. np. decyzja Prezesa UOKiK z 25.06. 2013 r., DOK - 1/2013 (pobrano z: www.uokik.gov.pl), s. 18: „rynek restauracji nieformalnych może podlegać 
dalszej segmentacji, jednakże przyjęcie węższej lub szerszej definicji rynku produktowego nie ma znaczenia dla oceny niniejszej spraw”.
42 Niektórzy komentatorzy, opierając się na literalnym brzmieniu art. 6 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, stoją na stanowisku, że UOKiK 
ma „obowiązek każdorazowego zdefiniowania rynku właściwego dla danego porozumienia”. Zob. Komentarz do art. 6 ustawy o ochronie konkurencji 
i konsumentów, pkt 2.3.1 w: A. Stawicki, E. Stawicki (red.), Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz, LEX, Warszawa 2011.
43 Decyzja Komisji Europejskiej z 27.06.2012 r. (Water Management Products) w sprawie COMP/139611. Pobrano z: http://ec.europa.eu/competition/
antitrust/cases/dec_docs/39611/39611_2354_3.pdf. 
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projektu nowelizacji polskiego prawa konkurencji, to wymagałaby dodatkowych zmian w ustawie 
i wprowadzenia do niej dodatkowej definicji prawnej, np. definicji segmentu gospodarczego. 

Być może zaś kryteria tożsamości porozumienia można sobie wyobrazić jeszcze inaczej? 
Niestety ani lektura projektu ustawy, ani też lektura jakichkolwiek przygotowanych przez UOKiK 
w ramach nowelizacji dokumentów takich kryteriów nie wskazuje. 

Wszystkich powyższych wątpliwości dałoby się zapewne uniknąć gdyby, niewątpliwie żmudna, 
praca UOKiK nad zmianami w polskim prawie konkurencji doprowadziła do powstania projektu 
instytucji leniency plus, odnoszącej się w przejrzysty i spójny sposób do zagadnienia tożsamości/
inności porozumienia. Nowelizacja mogłaby na przykład definiować „inność”, wprowadzając do 
ustawy nowe pojęcie, szersze od pojęcia produktowego rynku właściwego (np. pojęcie „segmentu 
gospodarki”). 

Alternatywne rozwiązanie mogłoby polegać na tym, że nowelizacja wprost rozróżniałaby 
„inność” będącą przesłanką zastosowania instytucji leniency plus oraz „inność” warunkującą 
konieczność wydania nowej decyzji administracyjnej. Rozwiązanie takie pozwoliłoby uniknąć 
sztucznej konieczności wydawania odrębnych decyzji administracyjnych w sytuacjach niezwią-
zanych z leniency plus, kiedy dane porozumienie obejmowałoby więcej niż jeden rynek właściwy. 
W takim wypadku należałoby zerwać z fikcją traktowania kary nakładanej za „ujawnione” przez 
leniency plus porozumienie jako nowej kary, od której nałożenia na „ujawniającego” przedsiębiorcę 
Prezes UOKiK „odstępuje”. Należałoby wtedy wskazać precyzyjne kryteria, jakimi rządziłoby się 
obliczanie łącznej kary za wszystkie porozumienia wykryte wskutek leniency plus. Można byłoby 
np. rozważyć w niektórych sytuacjach możliwość przekroczenia przez taką łączną karę progu  
10% przychodu.

Reasumując, z projektu nowelizacji ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów i towarzy-
szącego mu uzasadnieniu nie dowiedzieliśmy się jednak (P.S., Sz.S.) jak wprowadzenie instytu-
cji leniency plus da się uzasadnić w ramach optymalnego programu leniency w Polsce, a jeżeli 
chodzi o funkcjonowanie tej instytucji w polskim systemie prawa, dowiedzieliśmy się o leniency 
plus wszystkiego, poza najbardziej kluczową dla leniency plus kwestią inności „porozumienia”. 
Mało tego, brak jakiegokolwiek odniesienia się do kwestii „inności” porozumienia w planowanej 
nowelizacji polskiego prawa konkurencji może, zamiast usprawnić polskie prawo, „wylać dziecko 
z kąpielą” i wymusić dalej idące nowelizacje.
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Tomasz Bagdziński*,	Proponowane	zmiany	w	regulacjach	dotyczących	programu		leniency; 
kilka	wniosków	po	konferencji	pn.	„Skuteczniejsza	ochrona	konkurencji	–	propozycje	zmian	
w	prawie”	zorganizowanej	przez	UMCS	i	UOKiK	w	Lublinie	10	października	2013	roku1.

Program leniency został przyjęty w Stanach Zjednoczonych w 1978 roku i poważnie zmody-
fikowany oraz rozszerzony o tzw. Amnesty Plus2 w latach dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku. 
O ile w 1990 roku jednie w USA przedsiębiorca składający informację o kartelu mógł uzyskać 
całkowite zwolnienie z kary, o tyle dziś jurysdykcji, w których znajdziemy leniency jest kilkadzie-
siąt3. Można więc badać skutki wprowadzenia tych regulacji w oparciu o przeszło 30-letnią historię 
i wyciągać wnioski na użytek zmian także w polskim prawie konkurencji. 

Istnienie programu leniency jest w pewnym stopniu przyznaniem się państwa (organu an-
tymonopolowego), że nie daje sobie rady z wykrywaniem karteli i gotowe jest poświęć i ograni-
czyć równe traktowanie przedsiębiorców (tu: naruszających prawo) w zakresie karania w celu 
ułatwienia wykrywania porozumień. Trudno jest więc być entuzjastą tego programu, jakkolwiek 
bezsprzecznie jest on jednym z podstawowych narzędzi służących do wykrywania karteli. Blisko 
60% postępowań w Unii Europejskiej z zakresu zmów kartelowych wszczęto przy wykorzystaniu 
leniency4. Na takim tle dane podane przez Prezesa UOKiK5 wskazują, iż program ten nie jest 
u nas tak popularny, jak w Unii jako całości. 

To, że w Polsce większość karteli wykrywa się bez korzystania z leniency nie musi być – 
zdaniem autora – w żadnym stopniu wadą. Zwróćmy bowiem uwagę, iż założeniem leniency jest 
niekaranie lub ograniczone karanie naruszającego (niektórych naruszających) prawo przedsię-
biorców. Skutkiem istnienia leniency jest zaś zmniejszenie skutku prewencyjnego, jakie niosą 
ze sobą przepisy ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów w zakresie karania. Im częściej 
stosowane jest leniency, tym skuteczność zniechęcania do zmów kartelowych wynikająca z za-
grożenia wysoką karą jest niższa6. Patrząc z takiej perspektywy, należy od organu antymonopo-
lowego oczekiwać, iż będzie on w pierwszej kolejności intensyfikować prace nad wykrywaniem 
karteli we własnym zakresie, na przykład przez wprowadzenie lub zmiany w narzędziach ekono-
micznych badających anomalie rynkowe (vide tzw. screens). Informacji takich naturalnie nie znaj-
dziemy w projekcie nowelizacji ustawy i to nie dziwi, ale zastanawia brak jakiejkolwiek wzmianki 
o takich pracach w uzasadnieniu do proponowanych zmian. Wydaje się, iż Prezes UOKiK widzi 
w leniency i leniency plus lekarstwo na kartele. Problem w tym, że to lekarstwo ma wiele skutków 
ubocznych, o czym poniżej.

* Doktor nauk prawnych.
1 Autor występował jako prelegent na ww. konferencji.
2 Zwrócić tu należy uwagę, iż program Amnesty Plus dotyczy sankcji karnych.
3 S.D. Hammond, The Evolution of Criminal Antitrust Enforcement Over the Last Two Decades, Address Before 24th Annual National Institute on White 
Collar Crime. Pobrano z: http://www.usdoj.gov/atr/public/speeches/255515.htm.
4 T. Carmeliet, How Lenient is the European leniency system?, „Jura Falconis Jg“ 2011–2012, nr 3, s. 463.
5 Pobrano z: http://www.uokik.gov.pl/sprawozdania_z_dzialalnosci_urzedu.php.
6 P. Bryant, E. Eckard, Price fixing; the probability of getting caught, „The Review of Economics and Statistics” 1991, s. 531.
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Proponowana nowelizacja ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów wyraża przekona-
nie organu antymonopolowego, że obecny kształt leniency jest barierą dla powszechniejszego 
wykorzystania go przez przedsiębiorców oraz założenie, iż upowszechnienie leniency będzie  
korzystne.

Gdy w USA w 1993 roku – czyli po 15 latach stosowania leniency – zmieniano ten program, 
uznano, iż nie jest on akceptowany przez przedsiębiorców jako narzędzie do „wyjścia” z kartelu 
ze względu na brak pewności, co do przyszłego zachowania agencji federalnej. Zakres uznanio-
wości organu antymonopolowego był za duży7.

Lektura uzasadnienia do projektu ustawy8 prowadzi do wniosku, iż taka właśnie motywacja 
przyświecała przy projektowaniu zmian: „Proponowane rozwiązania zapewnią większą przejrzystość 
systemu i będą stanowić jasne wytyczne dla przedsiębiorcy co do zawartości wniosku. Ponadto, 
doprecyzowane zostają zasady współpracy pomiędzy wnioskodawcą a Prezesem UOKiK”.

Nie negując wartości jaką jest skuteczność organu antymonopolowego, niezależnie od 
tego, jak ważny ten cel się wydaje, szczególnie z perspektywy Prezesa UOKiK, nie mieści się 
on w katalogu celów ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. Zobrazować to można takim 
przykładem: z pewnością zezwolenie policji na nieograniczony dostęp do billingów abonentów 
zwiększyłoby skuteczność… Stąd też, propozycje nowelizacji ustawy winniśmy oceniać pod ką-
tem zwiększenia korzyści konsumentów, czyli tzw. dobra publicznego.

Prezes UOKiK za jedno z ograniczeń dla stosowania leniency (eliminowane proponowaną 
nowelą) uważa dostęp do materiału dowodowego, w tym dokumentów złożonych przez przed-
siębiorców zgłaszających się do organu. Przewiduje on daleko idące ograniczenia w zakresie 
możliwości zapoznania się z materiałem dowodowym. „Art.70.1. Wszelkie informacje i dowody 
uzyskane przez Prezesa Urzędu w związku z zastosowaniem art. 89a i 113a–113k, w tym infor-
macje o wystąpieniu przedsiębiorcy lub osoby zarządzającej o odstąpienie od wymierzenia kary 
pieniężnej lub jej obniżenie oraz informacje uzyskane w procedurze dobrowolnego poddania się 
karze pieniężnej, nie podlegają udostępnieniu, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3”9; w uzasadnieniu zaś 
czytamy: „Odmienne rozwiązanie, pozwalające na wykorzystanie oświadczeń, osłabiłoby znacznie 
atrakcyjność procedury dla przedsiębiorców i ograniczyłoby zaufanie do Urzędu. Oświadczenia 
takie mogłyby być wykorzystywane jako dowód w sporach przed sądami cywilnymi (pomiędzy 
przedsiębiorcą poszkodowanym praktyką a przedsiębiorcą stosującym praktykę), dotyczącymi 
roszczeń odszkodowawczych – brak odpowiedniej ich ochrony w postępowaniu przed Prezesem 
UOKiK powodowałby, jak należy przypuszczać, znaczną ostrożność przedsiębiorców w korzy-
staniu z ww. procedury”10. Dodajmy tu, że nie tylko poszkodowani przedsiębiorcy, ale także 
poszkodowani konsumenci mogliby chcieć pozwać przedsiębiorcę naruszającego prawo o od-
szkodowanie. Prezes UOKiK stoi na stanowisku, że ochrona poszkodowanych praktyką nie jest aż 
tak istotna, jak zwiększenie atrakcyjności leniency. Taką logikę może i dałoby się zaakceptować, 
gdyby np. w ramach leniency przedsiębiorca zostawał zobowiązany do naprawienia szkód lub  
 
 
 7 Ch.R. Leslie, Antitrust Leniency Programmes, „The Competition Law Review” 2011, July, Vol. 7, Issue 2, s. 175–179.
 8 Pobrano z: http://www.uokik.gov.pl/projekty_aktow_prawnych.php#faq1826.
 9 Ibidem.
10 Ibidem.
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gdyby zmniejszona kara była przeznaczona dla poszkodowanych praktyką przedsiębiorców czy 
konsumentów. Tak jednak nie jest, beneficjentem kar finansowych jest budżet państwa, a takie 
rozwiązanie ogranicza podstawowe prawa w zakresie dochodzenia roszczeń. Co więcej, ograni-
czenia w tym zakresie budzą wątpliwości co do zgodności z zasadami dostępu do dokumentów 
wyrażonymi Rozporządzeniem 1049/200111 oraz z wnioskami płynącymi z orzeczenia w spra-
wie Pfleiderer AG v. Bundeskartekartellamt12; tu bowiem nie całość, ale tylko ta część materiału 
dowodowego, której ujawnienie mogłoby podważyć skuteczność postępowania może, zdaniem 
sądu, pozostać niejawna. Niemiecki sąd ograniczając dostęp do akt, skorzystał tu z przepisów 
kodeksu postępowania karnego jako ochrony proceduralnej dla składającego zawiadomienie 
w ramach leniency. Z kolei stanowisko Komisji Europejskiej – w związku ze sprawą National Grid 
Electricity Transmission Plc v. ABB Ltd, Chancery Division13 wyraża przekonanie, iż leniency nie 
jest ważniejsze od roszczeń dochodzonych na drodze prywatnoprawnej14 oraz że przy ocenie 
zasadności dostępu do materiału dowodowego objętego programem leniency sądy krajowe winny 
„zważyć” potrzebę dostępu do materiału dowodowego względem zapewnienia skuteczności  
dla leniency15.

Negatywnie na stosowaniu leniency może też odbić się wprowadzenie do ustawy kar dla 
osób fizycznych. Niezależnie od katalogu zastrzeżeń dla proponowanej regulacji w tym zakresie, 
wprowadzenie kar dla osób fizycznych zmieni postrzeganie sposobu karania przez organ antymo-
nopolowy. To już nie bezosobowe korporacje, ale konkretne osoby mogą zostać ukarane. Takie 
zagrożenie zapewne wzmocni solidarność naruszających i skutkować będzie dążeniem do jeszcze 
silniejszej ochrony zmowy. Zgłaszający może zostać bowiem napiętnowany jako donosiciel czy 
denuncjator, co jest czynnikiem zniechęcającym do korzystania z leniency.

Wątpliwości budzi także zniesienie ograniczenia w możliwości skorzystania z leniency przez 
inicjatora porozumienia. Zastrzeżenia wynikają tu z różnego poziomu świadomości prawnej 
przedsiębiorców i potencjalnej chęci skorzystania z instytucji prawa konkurencji (przez bardziej 
„świadomego” przedsiębiorcę) do pozbycia się konkurentów poprzez zainicjowanie porozumienia 
kartelowego i jego zgłoszenie. 

Program leniency przypomina demokrację, określoną przez Winstona Churchilla jako najgor-
szy z ustrojów, nie licząc tych wcześniejszych. Na pewno nie unikniemy stosowania leniency i nie 
jest intencją autora by taki wniosek płynął z niniejszego tekstu, ale świadomość, iż jest to program 
skażony pewną patologią, przy stosowaniu którego winny naruszenia unika odpowiedzialności i to 
w coraz szerszym zakresie, może nieco ostudzić zapędy do bezkrytycznego korzystania z tego 
narzędzia, a w szczególności skłonić do korzystania z innych dostępnych dla organu antymono-
polowego rozwiązań.

11 Pobrano z: http://www.europarl.europa.eu/RegData/PDF/r1049_pl.pdf.
12 C-360/09.
13 [2012] EWHC 869 (Ch).
14 Y. Botteman, P. Hughes, Access to File: Striking the Balance Between Leniency and Private Enforcement Tools, „The European Antitrust Review”  
2013.
15 National Grid Amicus Brief of the European Commission. Pobrano z: http://ec.europa.eu/competition/court/amicus_curiae_2011_national_grid_en.pdf. 
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Robert Gago**, Przemysław Kamil Rosiak***,	Uwagi	dotyczące	zakresu	postanowienia	o	wszczę-
ciu	postępowania	w	świetle	wymogu	zapewnienia	realizacji	prawa	do	obrony	oraz	w	związku	
z zakresem unijnego postanowienia o przedstawieniu zarzutów (Statement of objections)

1. Wprowadzenie (co prawda w szczątkowej formie) odpowiednika Statement of objections 
(dalej: SO) co do koncentracji (pkt 42 zmian – art. 96a ust. 216) oraz co do dobrowolnego podda-
nia się karze (pkt 37 zmian – art. 88a ust. 317) jest krokiem we właściwym kierunku. Umożliwia 
ono realizację prawa przedsiębiorcy jako strony postępowania do ochrony swoich interesów, gdyż 
daje mu możliwość wyrażenia stanowiska co do zarzutów, jakie może mieć wobec niego Prezes 
Urzędu, jeszcze przed wydaniem decyzji w danej sprawie. 

2. Zdaniem autorów konieczne jest również rozważenie wprowadzenia odpowiednika 
Statement of objections do innych postępowań przewidzianych w ustawie, a w szczególności do 
postępowania w sprawach antymonopolowych. W obecnym stanie prawnym przedsiębiorca czę-
sto dopiero z uzasadnienia decyzji dowiaduje się, w jaki sposób UOKiK dokonał oceny materiału 
dowodowego i do jakich wniosków doszedł w zakresie materialnej kwalifikacji określonych działań 
rynkowych. Postanowienie o wszczęciu postępowania antymonopolowego w sprawach praktyk 
ograniczających konkurencję nie zawiera bowiem uzasadnienia prawnego i ekonomicznego dla 
zarzutów postawionych przez UOKiK ani kwalifikacji zebranego materiału dowodowego.

Brak regulacji ustawowej w tym zakresie stanowi zdaniem autorów istotne ograniczenie pra-
wa do obrony przedsiębiorcy. 

W obecnym stanie prawnym przedsiębiorca, z chwilą wszczęcia postępowania, ma bowiem 
tylko bardzo ogólną wiedzę, jaki stawiany jest mu zarzut (przy czym informacja w tym zakresie 
wynikająca z obecnej treści postanowień o wszczęciu postępowania stanowi często nikłą wartość 
dodaną w stosunku do wiedzy, jaką przedsiębiorca uzyskuje w drodze dedukcji z pytań stawianych 
mu w trakcie postępowania wyjaśniającego). Następnie przedsiębiorca jedynie odpowiada na szereg 
pytań Urzędu i dopiero na ostatnim etapie postępowania, z chwilą zapoznawania się z materiałem 
zebranym w sprawie (co następuje de facto z chwilą, gdy decyzja najczęściej jest już podjęta) 
zyskuje nieco szersze rozeznanie w dowodach, którymi dysponuje Urząd. Nawet jednak w tym 
momencie nie ma pełnej świadomości, jakie są argumenty prawne i faktyczne Urzędu, a przez to 
nie ma możliwości ich skutecznego odpierania (tj. swojej obrony) w trakcie postępowania. W ten 
sposób cały ciężar obrony stanowiska przedsiębiorcy często przesuwa się na etap postępowania 
odwoławczego przed SOKiK, przez co spada efektywność działań organów państwa.

Na ten poważny mankament procedury wskazuje doktryna:
„Praktyka Komisji w zakresie przedstawiania zarzutów i dowodów na ich poparcie jest od-

mienna. Oświadczenie o przedstawieniu zarzutów (ang. statement of objections), doręczane 
** Hogan Lovells.
*** KPMG D. Dobkowski.
16 42) po art. 96 dodaje się art. 96a w brzmieniu:
„Art. 96a. 1. W przypadku wydania postanowienia, o którym mowa w art. 96 ust. 1, Prezes Urzędu wydaje decyzję w terminie 4 miesięcy od jego wydania.
2. Jeżeli istnieje uzasadnione prawdopodobieństwo, że w wyniku dokonania koncentracji konkurencja na rynku zostanie istotnie ograniczona, Prezes 
Urzędu przed wydaniem decyzji przekazuje przedsiębiorcy lub przedsiębiorcom zawiadomienie o zastrzeżeniach wobec koncentracji.
17 Po art. 88 dodaje się art. 88a w brzmieniu:
(…) 3. W przypadku wyrażenia przez stronę zgody na przystąpienie do procedury, o której mowa w ust. 1, Prezes Urzędu informuje ją o wstęp-
nych ustaleniach prowadzonego przez siebie postępowania, dotyczących naruszenia przez nią art. 6 lub 9 ustawy lub art. 101 lub 102 TFUE 
lub, w przypadku osoby zarządzającej, dopuszczenia przez nią w ramach sprawowania swojej funkcji do naruszenia przez przedsiębiorcę art. 6 
ust. 1 pkt 1–6 ustawy lub art. 101 ust. 1 lit. a–e TFUE oraz o przewidywanej treści rozstrzygnięcia, w tym wysokości kar pieniężnych, jakie mogą 
zostać na nie nałożone.
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przedsiębiorstwom podejrzewanym przez Komisję o naruszenie art. 81 lub 82 TWE, zawiera 
szczegółowe	uzasadnienie	faktyczne	i	prawne (w sprawach kartelowych nawet do 200 stron). 
Obejmuje ono wskazanie	dowodów,	na	których	oparte	są	zarzuty, w tym dowodów uzyskanych 
w ramach programu leniency, wyjaśnienie	roli	poszczególnych	przedsiębiorstw	w	zarzuca-
nym naruszeniu (np. jako prowodyra albo podżegacza), określenie	czasu	trwania	naruszenia,	
kwestię	umyślności bądź nieumyślności naruszenia, opis sektora gospodarki, w którym działają 
podejrzewane przedsiębiorstwa, określenie rynku właściwego oraz wskazanie wagi naruszenia 
prawa. Ponadto, w oświadczeniu o przedstawieniu zarzutów musi się znaleźć informacja o za-
miarze	nałożenia	przez	Komisję	w	decyzji	kar pieniężnych. Taka konstrukcja oświadczenia 
o przedstawieniu zarzutów pozwala jego adresatom na wyczerpujące ustosunkowanie się na 
piśmie do stawianych zarzutów. Minimalny czas na odpowiedź wynosi cztery tygodnie, ale w zło-
żonych sprawach kartelowych strony mają na to z reguły dwa miesiące.

Strony nie mogą żądać przed sądem uchylenia oświadczenia o przedstawieniu zarzutów, 
mogą natomiast realizować prawo do obrony, wnioskując o przeprowadzenie publicznego wysłu-
chania (ang. oral hearing).

Decyzja może być oparta tylko na zarzutach, do których strony mogły się ustosunkować. 
Oparcie decyzji na innych zarzutach niż wskazane w oświadczeniu o przedstawieniu zarzutów 
byłoby uznane za naruszenie prawa do obrony, które zajmuje centralne miejsce pośród uprawnień 
stron w toku postępowania”18.

Wskazuje się, iż obowiązek przedstawienia przez Prezesa UOKiK odpowiednika unijnego 
SO realizowałby także zasadę sprawiedliwości proceduralnej, wynikającą z art. 45 oraz art. 2 
Konstytucji. Wzmocniłby również transparentność działań organu antymonopolowego, sprzyja-
jąc ograniczeniu dowolności i arbitralności, czyniąc prawo konkurencji bardziej „przyjaznym” dla 
stosujących je podmiotów. Obowiązek sporządzenia uzasadnienia wymusza także samokontrolę 
organu, dokumentuje argumenty przemawiające za wszczęciem postępowania, a ponadto wzmac-
nia poczucie zaufania i bezpieczeństwo prawne.

Brak odpowiednika SO jest krytycznie oceniany również przez M. Bernata z punktu widzenia 
sprawiedliwości proceduralnej. Bez postawienia przedsiębiorcy przez UOKiK konkretnych uza-
sadnionych od strony merytorycznej i faktycznej zarzutów nie można mówić o realizacji prawa do 
bycia wysłuchanym w toku postępowania, co skutkuje naruszeniem prawa do obrony. 

„Przedsiębiorcy powinni uzyskiwać od Prezesa UOKiK postanowienie o wszczęciu postępo-
wania antymonopolowego nie tylko ze wskazaniem przepisów uokik, które są podstawą prawną 
stawianych zarzutów, ale także z wyczerpującym (choć oczywiście wstępnym) uzasadnieniem 
podstaw prawnych i faktycznych stawianych zarzutów oraz z informacją o wysokości kary, gro-
żącej przedsiębiorcy za to naruszenie. W uzasadnieniu powinna być również wskazana ta część 
materiału dowodowego w sprawie, która zawiera dowody ewentualnego naruszenia”19. 

Szczególne znaczenie będzie to miało w przypadku praktyk nienazwanych lub też praktyk mie-
szanych, które nie dają się przypisać najbardziej typowym kategoriom deliktów antymonopolowych. 

Kierunek takiej zmiany byłby także zgodny z oczekiwaniami judykatury – zob. wyrok Sądu 
Apelacyjnego w Warszawie z 4 lipca 2012 r. VI ACa 202/12, w którym sąd stwierdził, że: „informacja 

18 B. Turno, Termin na wniesienie odwołania od decyzji Prezesa UOKiK, PPH 2008, czerwiec.
19 M. Bernatt, Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów – potrzeba nowelizacji. Perspektywa sprawiedliwości proceduralnej …”, IKAR 2012, nr 1, s. 93.
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o istocie i przyczynie stawianych zarzutów powinna zostać przekazana przedsiębiorcy najpóźniej 
w decyzji administracyjnej (a właściwie już na etapie wszczęcia postępowania w sprawie nało-
żenia kary), tak aby zapewnić realną możliwość obrony przed zarzutami stanowiącymi podstawę 
nałożenia kary”.

We wspomnianym wyroku Sąd podkreślił, że zapewnienie przedsiębiorcy takiej informacji 
jest wymagane przez standard określony w Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka 
i Podstawowych Wolności (dalej: EKPCz), podnosząc: „Rację ma zatem powód, wskazując, że 
istotne dla niniejszej sprawy znaczenie ma gwarancja wynikająca z treści art. 6 ust 3 Konwencji 
o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, z którego to wynika m.in., iż podmiot 
oskarżany winien w celu realizacji prawa do obrony otrzymać jednoznaczną informację o istocie 
i przyczynie stawianych zarzutów”.

Warto przypomnieć, iż zgodnie z art. 6 ust. 3 pkt a Konwencji: „Każdy oskarżony o popełnienie 
czynu zagrożonego karą ma co najmniej prawo do: a) niezwłocznego otrzymania szczegółowej 
informacji w języku dla niego zrozumiałym o istocie i przyczynie skierowanego przeciwko niemu 
oskarżenia (…)”.

3. Zgodnie z cytowanym powyżej wyrokiem Sądu Apelacyjnego, UOKiK powinien być zob-
ligowany do przedstawienia oskarżanemu przedsiębiorcy szczegółowej informacji o stawianych 
zarzutach już w postanowieniu o wszczęciu postępowania antymonopolowego (a najpóźniej 
w wydanej decyzji). W związku z tym autorzy zgłaszają postulat, aby analogiczną do SO instytu-
cję wprowadzić jako generalną zasadę do każdego postępowania antymonopolowego z zakresu 
antykonkurencyjnych praktyk. 

Może to się odbyć poprzez:
 a)  wprowadzenie nowej instytucji przedstawienia przedsiębiorcy zarzutów na etapie postę-

powania antymonopolowego albo
 b)  poprzez ustawowe określenie wymogów, co do treści postanowienia o wszczęciu postę-

powania antymonopolowego.
4. Ze stanowiska prezentowanego przez UOKiK wynika, że Urząd nie ma zamiaru wprowa-

dzania nowej instytucji Statement of objections. Nie uwzględniono także wcześniej zgłaszanych 
w tym zakresie postulatów stwierdzając, że „należy zauważyć, że działania podejmowane przez 
Prezesa UOKiK, w tym propozycja wzmocnienia roli postępowania wyjaśniającego przez jego wy-
dłużenie zmierzają de facto do postulowanego przez SPK stanu tzn. faktycznego przedstawienia 
przedsiębiorcy zarzutów na etapie wszczęcia postępowania antymonopolowego”20. Jednocześnie 
UOKiK dodaje21: „Proponowane w nowelizacji zmiany dotyczące wzmocnienia roli postępowania 
wyjaśniającego zmierzają	m.in. do tego, aby wszczęcie postępowania antymonopolowego było 
faktycznym momentem szczegółowego przedstawienia zarzutów przedsiębiorcy na wzór statement 
of objections stosowanego przez KE”.

Projekt nie przewiduje jednak poza wydłużeniem postępowania wyjaśniającego żadnych 
zmian w zakresie treści postanowienia o wszczęciu postępowania antymonopolowego. 

Składając ww. deklaracje, Prezes UOKiK nie wyjaśnia, w jaki sposób ma zapewnić osiągnię-
cie ww. stanu. Dotychczasowa praktyka uzasadniania postanowień o wszczęciu postępowania 

20 Uwagi zamieszczone w: materiał zbiorczy z Konsultacji Społecznych, s. 123.
21 Ibidem, s. 135.
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antymonopolowego jest mocno niezadowalająca. W wielu przypadkach zakres postanowienia 
wskazuje podmiot oraz cytuje odpowiedni przepis prawa (ustawy OKiK), nie wskazując uzasad-
nienia faktycznego. 

Zdaniem autorów, konieczność zagwarantowania prawa do obrony wręcz wymaga, aby jego 
minimalna obligatoryjna treść była określona ustawowo, a nie pozostawiona do swobodnego uzna-
nia Urzędu, przez co w znacznym zakresie utrudniona jest merytoryczna sądowa kontrola samej 
decyzji. Według jednego z wyroków SOKiK: „brak postanowienia wszczynającego postępowanie 
albo wykroczenie poza zakres w nim wskazany lub też brak określenia w postanowieniu jego 
zakresu narusza art. 10 kpa, gdyż pozbawia stronę możliwości działania i ochrony swych praw. 
Skutkuje to nieważnością”22. Powyższa regulacja jest niezbędna także ze względu na wprowadze-
nie przepisów o zbliżonym do karnego czy wręcz o karnym charakterze odpowiedzialności osób 
zarządzających za naruszenia zakazu antykonkurencyjnych porozumień. Aktualne orzecznictwo 
wskazuje, że do postępowań z zakresu prawa ochrony konkurencji zastosowanie ma art. 6 EKPCz, 
a w związku z tym nakazuje się stosować wymogi analogiczne do obowiązujących w sprawach 
karnych. W wyroku w sprawie VI Aca 202/12 Sąd Apelacyjny wskazał, że postępowania z zakresu 
prawa konkurencji, w których nakładane są kary pieniężne, są postępowaniami karnymi w rozu-
mieniu Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. 

Brak odpowiednika przedstawienia zarzutów będzie oznaczał, że oskarżona osoba fizyczna 
dopiero z wyroku (decyzji UOKiK) uzyska informację na temat istotnych elementów aktu oskar-
żenia (zarzutów UOKiK). 

Brak powyższy stoi w sprzeczności z ogólnymi celami nowelizacji definiowanymi przez 
Prezesa UOKiK jako autora projektu nowelizacji następująco na stronie 2 „Założeń zmian do 
ustawy” (wersja z 19 października 2012 r.): 

„Podkreślenia wymaga fakt, że projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie konkurencji 
i konsumentów będzie	kłaść	w	szczególny	sposób	nacisk	na	wzmocnienie	gwarancji	praw	
przedsiębiorcy	poprzez m.in. dookreślenie obowiązków ciążących na przedsiębiorcach i warun-
ków im stawianych, uszczegółowienie	przepisów	w	zakresie	praw	przysługującym	stronom	
postępowania,	wprowadzenie	nowych	regulacji	zakładających	aktywną	rolę	strony	w	toku	
postępowania, skrócenie i uproszczenie części procedur stosowanych w postępowaniu przed 
Prezesem UOKiK. Dokonane	zmiany	przyczynią	się	do	poprawy	pozycji	przedsiębiorców,	
zwiększą	ich	pewność	prawną (…)”.

Zdaniem autorów nie można mówić ani o gwarancjach praw przedsiębiorcy, ani tym bardziej 
o gwarancjach praw osób fizycznych (w kontekście planowanego wprowadzenia odpowiedzial-
ności osób zarządzających), jeśli treść postanowienia o wszczęciu przeciwko nim postępowania 
ograniczała się będzie jedynie do minimalnej treści zakreślonej przez art. 124. § 1 kpa (oznacze-
nie organu administracji publicznej, datę jego wydania, oznaczenie strony, powołanie podstawy 
prawnej, rozstrzygnięcie). 

Brak ukształtowania postanowienia na wzór postanowienia o przedstawieniu zarzutów to 
istotne zagrożenie dla prawa do obrony i przedsiębiorców i osoby fizycznej nie jest sanowane 
przez możliwość zapoznania się z aktami sprawy. W praktyce akta sprawy zawierają zwłaszcza 
w przypadku porozumień wertykalnych dokumenty i informacje w przeważającej części przekazane 

22 SOKiK XVII Ama 30/03 z 23.02.2003 r.
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przez samych podejrzanych przedsiębiorców. Nie ma w nich tego, co najbardziej istotne, tj. oceny 
przez UOKiK przewidywanych przesłanek rozstrzygnięcia. Nie jest możliwe ustosunkowanie się 
precyzyjne do zarzutu, jeśli oskarżana osoba nie wie, jakie działania zostały uznane za nielegalne 
(tzn. jakie działania, za jaki okres, na jakim rynku) oraz dlaczego zostały one uznane za nielegalne 
(podstawa prawna oraz wstępna ocena konkretnych działań).

Wskazujemy również, że pewnym punktem odniesienia powinna być regulacja kodeksu po-
stępowania karnego dotycząca postanowienia o przedstawieniu zarzutów, czyli przejścia z fazy 
postępowania w sprawie do fazy postępowania przeciwko osobie:

„Art. 313. § 1. Jeżeli dane istniejące w chwili wszczęcia śledztwa lub zebrane w jego toku 
uzasadniają dostatecznie podejrzenie, że czyn popełniła określona osoba, sporządza się posta-
nowienie o przedstawieniu zarzutów, ogłasza je niezwłocznie podejrzanemu i przesłuchuje się go, 
chyba że ogłoszenie postanowienia lub przesłuchanie podejrzanego nie jest możliwe z powodu 
jego ukrywania się lub nieobecności w kraju.
§ 2. Postanowienie o przedstawieniu zarzutów zawiera wskazanie podejrzanego, dokładne okre-
ślenie zarzucanego mu czynu i jego kwalifikacji prawnej.
§ 3.  Podejrzany może do czasu zawiadomienia go o terminie zaznajomienia z materiałami śledz-
twa żądać podania mu ustnie podstaw zarzutów, a także sporządzenia uzasadnienia na piśmie, 
o czym należy go pouczyć. Uzasadnienie doręcza się podejrzanemu i ustanowionemu obrońcy 
w terminie 14 dni.
§ 4. W uzasadnieniu należy w szczególności wskazać, jakie fakty i dowody zostały przyjęte za 
podstawę zarzutów”.

Kluczową	kwestią,	która	może	umożliwić	obronę	w	postępowaniu	prowadzonym	przez	
Prezesa	UOKiK,	jest	zatem	przedstawienie	przez	organ	administracji	konkretnych	zarzutów	
i	uzasadnienie,	jakie	okoliczności	zostały	przyjęte	za	podstawę	tych	zarzutów.

5. W razie, gdyby nie udało się wprowadzić do ustawy odpowiednika statement of objections 
proponujemy dodanie nowego przepisu, dotyczącego treści postanowienia o wszczęciu postę-
powania antymonopolowego: 

W art. 88 dodaje się ust. 3 i 4 w brzmieniu:
„3. Postanowienie, o którym mowa w ust. 2, zawiera w szczególności: 
 1)  wskazanie przedsiębiorcy, któremu jest zarzucane stosowanie praktyki ograniczającej 

konkurencję;
 2)  opis stanu faktycznego, w tym wstępnych ustaleń Prezesa Urzędu w zakresie produktów, 

których miałyby dotyczyć praktyki oraz rynków właściwych, na których praktyki miały mieć 
miejsce; 

 3)  określenie, jakie działania lub zaniechania przedsiębiorcy zostały zakwalifikowane jako 
naruszenie, określenie czasu trwania naruszenia oraz wskazanie dowodów, na których 
oparte są zarzuty;

 4)  wskazanie przepisu ustawy lub TFUE, którego naruszeniem jest działanie lub zaniecha-
nie przedsiębiorcy;

 5) informację, że Prezes Urzędu ma zamiar nałożyć na przedsiębiorcę karę pieniężną.
4. Postanowienie w sprawie wszczęcia postępowania przeciwko osobie zarządzającej 

w związku z zastosowaniem art. 6a, oprócz treści wskazanej w ust. 3 powinno zawierać dodatkowo 
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wskazanie osoby, przeciwko której zostało wszczęte postępowanie oraz działań lub zaniechań tej 
osoby, oraz ich związku przyczynowego z naruszeniem prawa przez przedsiębiorcę”. 

Dariusz Aziewicz****,	Dwufazowość	postępowania	antymonopolowego	w	sprawach	kon-
centracji	a	możliwość	zawieszania	terminu	w	nowelizacji	ustawy	o	ochronie	konkurencji	
i konsumentów

Planowana na rok 2014 nowelizacja ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów zakłada 
istotne zmiany dotyczące procedury postępowania antymonopolowego w sprawach koncentracji 
przedsiębiorców. Zmiany te polegać mają m.in. na wprowadzeniu dwóch następujących po sobie 
etapów postępowania, przeprowadzanych w zależności od tego czy planowana transakcja nie-
sie za sobą negatywne skutki dla konkurencji. Rozwiązanie to stosowane jest od dawna w wielu 
państwach posiadających systemy prawa konkurencji, jak Niemcy, Wielka Brytania, Francja czy 
Stany Zjednoczone, a także w prawie antymonopolowym Unii Europejskiej.

Wprowadzenie dwuetapowego modelu postępowania w sprawach kontroli koncentracji ma 
na celu oddzielenie badania koncentracji spełniających kryterium zgłoszeniowe, ale niebudzących 
wątpliwości, co do braku możliwości wywołania przez nie negatywnych skutków rynkowych, od 
koncentracji bardziej skomplikowanych mających potencjał kreowania zagrożenia dla konkuren-
cji. Do drugiego etapu postępowania antymonopolowego kierowane zostaną tylko drugie z wyżej 
wymienionych. Jak wskazuje Prezes UOKiK w Uzasadnieniu do projektu ustawy o zmianie ustawy 
o ochronie konkurencji i konsumentów z dnia 9 lipca 2013 roku: „Z doświadczeń UOKiK wynika 
potrzeba zróżnicowania trybu postępowań i długości terminów ze względu na skutki planowanych 
koncentracji w sferze konkurencji i stopień ich skomplikowania – wprowadzenie dwuetapowych 
postępowań ma na celu przede wszystkim przyśpieszenie postępowań w przypadkach niebudzą-
cych wątpliwości, przez co zredukowany zostanie czas oczekiwania łączących się przedsiębiorców 
na decyzję Prezesa UOKiK”.

Zgodnie z art. 96 ust. 1 obowiązującej ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów z dnia 
16 lutego 2007 roku, każde postępowanie antymonopolowe w sprawach koncentracji, niezależ-
nie od skomplikowania zgłoszonej transakcji, powinno być zakończone nie później niż w terminie 
2 miesięcy od dnia jego wszczęcia. Stosunkowo krótki termin wyznaczony przez ustawodawcę 
jest terminem materialno-prawnym. Sankcją za jego niedotrzymanie jest niemożność wydania, 
po jego upływie, decyzji zakazującej koncentrację. Jak stwierdził Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 
12 kwietnia 2002 roku (I CKN 1465/99, OSNC 2003, Nr 4, poz. 53), niewydanie w terminie decyzji 
zakazującej jest równoznaczne w skutkach z wyrażeniem zgody, a przynajmniej z sytuacją, w której 
nie ma zakazu przekształcenia. Jak wskazują niektórzy komentatorzy, skutkiem naruszenia tego 
terminu jest zwolnienie przedsiębiorców z zakazu dokonania koncentracji. 

Pomimo obowiązującego obecnie 2-miesięcznego terminu ustawowego, ocena koncentracji 
przez Prezesa Urzędu często ulega przedłużeniu. Z powodu materialno-prawnego charakteru ter-
minu ustawodawca przewidział bowiem możliwość jego zawieszenia w przypadkach, gdy organ 
antymonopolowy nie ma możliwości właściwego procedowania w przeprowadzanym badaniu. Do 

**** Doktorant w Zakładzie Prawa Europejskiego Wydziału Zarządzania UW.
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dwumiesięcznego terminu nie wlicza się m.in. okresów oczekiwania na dokonanie zgłoszenia przez 
pozostałych uczestników koncentracji, a także okresów na usunięcie braków lub uzupełnienie in-
formacji, do których Prezes Urzędu może wezwać przedsiębiorcę na podstawie art. 95 ust. 1 pkt. 3 
ustawy lub okresu na ustosunkowanie się do przedstawionych przez Prezesa Urzędu warunków. 

Przewidziana możliwość zawieszenia terminu znajduje swoją podstawę m.in. w tym, że 
przedsiębiorca celowo składający niepełny wniosek musi liczyć się z możliwością wezwania do 
jego uzupełnienia. Uzupełnienie wniosku, jako niezależne od Prezesa Urzędu, nie może wpłynąć 
na zniwelowanie dość krótkiego czasu, w którym organ zobowiązany jest zbadać zgłoszoną kon-
centrację. Rozwiązanie to nazywane jest w doktrynie terminem „netto”, nieobejmującym sytuacji, 
w których organ antymonopolowy m.in. z wyżej wskazanych, niezależnych od niego przyczyn nie 
ma możliwości faktycznego rozpatrywania sprawy. Obecna ustawa nie przewiduje także górnej 
granicy czasowej, w jakiej Prezes Urzędu, zobowiązany jest do wydania decyzji w sprawie zgło-
szonej koncentracji (wraz z wliczonymi terminami zawieszenia).

Celem proponowanej zmiany jest głównie skrócenie okresu badania koncentracji niekreu-
jących niebezpieczeństwa dla konkurencji. Jak wskazuje Prezes Urzędu, zasadą będzie zakoń-
czenie postępowania w pierwszej fazie postępowania, a więc w terminie 1 miesiąca. Według 
przedstawionych założeń ok. 80% zgłaszanych transakcji ma być ocenianych właśnie w pierwszej 
fazie procedury23. Koncentracje, które mogą skutkować zagrożeniami dla konkurencji, kierowane 
będą do drugiej fazy postępowania. Dla tej fazy przewiduje się dodatkowy 4-miesięczny okres na 
wydanie decyzji przez Prezesa Urzędu24. W przypadku podjęcia decyzji o skierowaniu badania 
zgłoszonej koncentracji do fazy drugiej, Prezes Urzędu zobowiązany będzie do wydania postano-
wienia wraz z uzasadnieniem, na które (również z powodu chęci przyspieszenia całej procedury) 
nie służyć będzie zażalenie25. 

Jak pokazują doświadczenia innych krajów, wprowadzenie dwufazowych procedur kontroli 
koncentracji powoduje, że większość spraw rozpatrywana jest w pierwszej fazie postępowania. 
Przykładowo w Niemczech jest to ok. 95% spraw. Podobne statystki wskazują badania przeprowa-
dzone w USA. W roku 2011 aż 304 z 309 koncentracji zgłoszonych do oceny Komisji Europejskiej 
zostało rozpatrzonych bez potrzeby kierowania ich do drugiej fazy postępowania. Jest to zatem 
rozwiązanie co do zasady skracające średni czas oczekiwania na zgodę na dokonanie koncen-
tracji. Z punktu widzenia przedsiębiorców założenie ukształtowania dwufazowego modelu kon-
troli koncentracji, skracającego czas oczekiwania na większość decyzji w sprawie fuzji i przejęć, 
należy zatem uznać za pozytywne oraz długo oczekiwane. Niewątpliwie, czas oczekiwania na 
wydanie decyzji niemających antykonkurencyjnego potencjału powinien zostać dzięki temu skró-
cony. Powinno to jednocześnie zmniejszyć koszty przeprowadzenia transakcji. 

Zauważyć natomiast należy, że pomimo zaproponowania zmiany modelu na dwufazowy, 
Prezes Urzędu zachował jednocześnie w obydwu fazach postępowania antymonopolowego 
możliwość przedłużenia wskazanych terminów, tak jak ma to miejsce w obowiązującej ustawie. 

23 Art. 96. 1. Postępowanie antymonopolowe w sprawach koncentracji powinno być zakończone w terminie miesiąca od dnia jego wszczęcia.
24 Art. 96a. 1. W sprawach: 1) szczególnie skomplikowanych; 2) co do których z informacji zawartych w zgłoszeniu zamiaru koncentracji lub innych 
informacji, w tym uzyskanych przez Prezesa Urzędu w toku prowadzonych postępowań, wynika, że istnieje uzasadnione prawdopodobieństwo istot-
nego ograniczenia konkurencji na rynku w wyniku dokonania koncentracji lub 3) wymagających przeprowadzenia badania rynku – termin zakończenia 
postępowania ulega przedłużeniu o 4 miesiące.
25 Art. 96a 2. W przypadkach określonych w ust. 1 Prezes Urzędu przedłuża termin zakończenia postępowania w drodze postanowienia, na które nie 
przysługuje zażalenie. Postanowienie wymaga uzasadnienia.
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Nowelizacja zakłada bowiem, że do ustawowego terminu zarówno pierwszej, jak i drugiej fazy 
postępowania antymonopolowego mają się nie wliczać m.in. okresy: w fazie pierwszej: usunięcie 
braków lub uzupełnienie informacji, o których mowa w art. 95 ust. 1 pkt 3; w fazie drugiej: usunię-
cie braków lub uzupełnienie informacji, o których mowa w art. 95 ust. 1 pkt 3; ustosunkowanie się 
do przedstawionych przez Prezesa Urzędu zastrzeżeń, o których mowa w ust. 3 lub warunków, 
o których mowa w art. 19 ust. 2. Zarówno więc skrócony termin pierwszej fazy postępowania, 
jak i wydłużony w sumie 2,5-krotnie termin przeznaczony na ocenę koncentracji w drugiej fazie 
pozostaną terminami „netto”. 

Takie założenie sprawia, że pierwsza faza postępowania i określony dla niej miesięczny 
termin postępowania może trwać dłużej (de facto bez górnego limitu czasowego) niż 1 miesiąc. 
Rozwiązanie to jest zrozumiałe, gdyż to w tej fazie organ antymonopolowy z reguły, będzie 
zapewne wzywał przedsiębiorców do skompletowania zgłoszenia czy przedstawienia dodatkowych 
informacji w celu wstępnego rozstrzygnięcia czy dana koncentracja może stanowić zagrożenie 
dla konkurencji. Termin miesięczny może okazać się zatem niewystarczający dla dostarczenia 
wszystkich informacji potrzebnych do wstępnej oceny transakcji. Zasadnym byłoby jednak wska-
zanie górnej granicy czasowej, powyżej której termin pierwszej fazy postępowania nie mógłby 
zostać przedłużony.

Jednocześnie jednak również druga faza postępowania może zostać niedookreślenie wy-
dłużona, pomimo że ustawodawca przewiduje dla niej (łącznie z pierwszą fazą) okres 2,5 razy 
dłuższy na ocenę transakcji w porównaniu z obecnym stanem prawnym. W tym przypadku organ 
antymonopolowy po przeprowadzaniu pierwszej fazy postępowania i wydaniu postanowienia 
o rozpoczęciu fazy drugiej (zawierającego uzasadnienie), powinien być jednak wyposażony we 
wszelkie informacje możliwe do uzyskania od przedsiębiorcy (nie wliczając w to ustosunkowania 
się do przedstawionych przez Prezesa Urzędu zastrzeżeń, co do planowanej koncentracji). Takie 
informacje, jak uzupełnienie braków lub informacji w zgłoszeniu, powinny być bowiem dostarczone 
już na pierwszym etapie postępowania. Przeprowadzane w drugiej fazie postępowania czynności 
(jak np. dokładne badanie rynku) będą więc czynnościami zależnymi od działania organu antymo-
nopolowego. W związku z tym wydaje się, że możliwość zawieszania biegu terminu powinna być 
ograniczona ewentualnie do wyjątkowej sytuacji, kiedy organ wzywa przedsiębiorcę do przedsta-
wienia dodatkowych (z różnych przyczyn nieuzyskanych w fazie pierwszej) informacji, a ten w wy-
znaczonym przez Prezesa Urzędu terminie nie przedstawia ich lub nie przedstawia kompletnych 
informacji z własnej winy (zawieszenie od momentu upływu wyznaczonego terminu do przeka-
zania kompletnych informacji). Uzasadnionym wydaje się natomiast zawieszenie postępowania 
na czas odpowiedzi na zaproponowane przez Prezesa Urzędu środki zaradcze mających na celu 
ograniczenie potencjalnie antykonkurencyjnych skutków koncentracji, gdyż zapewne w tej fazie 
przeprowadzane będą ich analizy. Alternatywnie zasadnym wydaje się wskazanie górnej granicy, 
w której pomimo możliwości zawieszenia postępowania w obecnym kształcie, organ zobligowany 
jest do wydania decyzji w sprawach koncentracji.

Kolejnym ważnym aspektem związanym z dwufazowością kontroli koncentracji jest kwestia 
wydawanego przez Prezesa Urzędu postanowienia o skierowaniu danej koncentracji do drugiej 
fazy postępowania. Nie jest bowiem jasnym, w jakich przypadkach koncentracja będzie rodziła 
zagrożenie dla przedsiębiorcy oraz czy może zostać ona uznana za potencjalnie zagrażającą 
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konkurencji, a taka wiedza byłaby z pewnością przydatna zgłaszającym dla wstępnego oszacowa-
nia czasu potrzebnego na uzyskanie zgody Prezesa Urzędu. Czy wobec strukturalnego podejścia 
Prezesa Urzędu do oceny antykonkurencyjności koncentracji (tj. opartego głównie na udziałach 
rynkowych) koncentracje będą kierowane do drugiej fazy w momencie przekroczenia lub zbliże-
nia się do ustawowego ilościowego domniemania posiadania pozycji dominującej (tj. 40% rynku 
właściwego), czy np. już w momencie spełnienia przesłanki horyzontalnego wpływu na rynek 
(20% udziału w rynku). Zasadnym byłoby, więc (dla zwiększenia transparentności postępowa-
nia) wskazanie ogólnych przesłanek, według których organ antymonopolowy wstępnie oceniałby 
koncentracje jako „budzące wątpliwości, co do skutków rynkowych”.

Takie rozwiązania niewątpliwie znacznie uprościłyby i przyspieszyły średni czas procedury 
wydawania przez Prezesa Urzędu decyzji w sprawach koncentracji. Jednocześnie wzmocniłyby 
one pozytywną zmianę, jaką jest wprowadzenie dwóch faz postępowania antymonopolowego 
w sprawach koncentracji przedsiębiorców. 

Krystyna Kowalik-Bańczyk*****,	Krytyka	sformułowań	proponowanego	art.	105i	uokik

Dotychczasowy art. 105i ustawy zawiera upoważnienie dla Prezesa Urzędu, by bez wszczy-
nania odrębnego postępowania mógł przeprowadzić kontrolę lub dokonać przeszukania w dwóch 
przypadkach: 
1) na wniosek Komisji Europejskiej, gdy przedsiębiorca sprzeciwia się takiej kontroli lub 
2) na wniosek Komisji bądź organu ochrony konkurencji innego państwa członkowskiego w wy-

konaniu art. 22 rozp. 1/2003 lub art. 12 rozp. 139/2004. 
Rozwiązanie takie było krytykowane, ponieważ zawiera możliwość przeprowadzenia przez 

Prezesa UOKiK kontroli i przeszukania na wniosek Komisji Europejskiej w sytuacji, gdy przed-
siębiorca sprzeciwia się kontroli w toku postępowania prowadzonego przez Komisję Europejską 
na podstawie Rozporządzenia 1/2003 lub 139/2004. Tymczasem rozwiązanie polegające na tym, 
że w razie sprzeciwu wobec kontroli prowadzonej przez KE kontrolę wobec tego przeprowadza 
Prezes UOKiK nie jest bezwzględnie potrzebne, ponieważ w art. 20 ust. 6 rozp. 1/2003 oraz art. 13 
ust. 6 rozp. 139/2004 mówi się o udzieleniu przez krajowy organ ochrony konkurenci wszelkiej 
koniecznej pomocy na żądanie Komisji, a nie o wszczynaniu odrębnej kontroli czy przeszuka-
nia przez Prezesa UOKiK w razie sprzeciwu26. W obecnym kształcie art. 105i nie wyjaśnia, na 
jakiej podstawie i na jakich zasadach Prezes UOKiK mógłby takiej pomocy Komisji Europejskiej 
udzielić poza sytuacją samodzielnego przeprowadzenia kontroli przez Prezesa, zamiast Komisji 
Europejskiej. 

Z tego względu w nowej wersji art. 105i zadania Prezesa UOKiK zostały zdefiniowane ina-
czej, w sposób bardziej precyzyjny i rozbudowany, a zagadnienie sprzeciwu przedsiębiorcy wobec 
kontroli przeprowadzanej na terytorium RP przez KE zostało uregulowane w ust. 3 art. 105i. Samą 
próbę zmiany art. 105i należy ocenić pozytywnie, wypada jednak wskazać na pewną nielogicz-
ność w sformułowaniu proponowanego ust. 3 art. 105i.

***** Doktor nauk prawnych. Adiunkt w Zakładzie Prawa Konkurencji INP PAN.
26 Uzasadnienie projektu ustawy z 9 lipca 2013 r., s. 7. 
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Nowy art. 105i składa się z trzech ustępów. W ust. 1 mowa jest o kompetencji Prezesa UOKiK 
do przeprowadzenia kontroli lub dokonania przeszukania na podstawie art. 105n oraz do wystą-
pienia z wnioskiem o wyrażenie zgody na przeprowadzenie przeszukania na podstawie art. 91 
na wniosek Komisji Europejskiej lub organu ochrony konkurencji innego państwa członkowskiego 
Unii Europejskiej w przypadku, o którym mowa w art. 22 Rozporządzenia nr 1/2003/WE oraz art. 
12 Rozporządzenia nr 139/2004/WE. Ust. 1 art. 105i dotyczy zatem szczególnej formy pomocy 
dla KE lub organu ochrony konkurencji innego państwa członkowskiego, polegającej na tym, że 
to Prezes UOKiK na ich rzecz i na ich wniosek przeprowadza kontrolę bądź przeszukanie. W ta-
kim przypadku (i niestety tylko w takim przypadku, co nie jest korzystne dla stosowania ust. 3 
art. 105i), zgodnie z ust. 2 art. 105i Prezes UOKiK może upoważniać do udziału w kontroli lub 
przeszukaniu wprost wskazane w tym przepisie osoby. Ust. 3 art. 105i reguluje sytuację, w której 
przedsiębiorca, osoba uprawniona do jego reprezentowania lub inne wymienione w tym przepisie 
osoby sprzeciwiają się przeprowadzeniu kontroli w ramach postępowania prowadzonego na pod-
stawie rozp. 1/2003 lub rozp. 139/2004. Przepis ten miał wskazywać, jakie uprawnienia przysługują 
w takich okolicznościach osobom określonych w ust. 2 art. 105i, czyli osobom upoważnionym 
przez Prezesa UOKiK do udziału w kontroli. Jednak proponowane brzmienie ust. 2 i 3 art. 105i 
powoduje, że logicznie ujmując Prezes UOKiK nie może upoważnić nikogo do udziału w kontroli 
przeprowadzanej przez Komisję Europejską na terytorium RP, ponieważ ust. 2 art. 105i ogranicza 
taką możliwość do hipotez, w których to Prezes UOKiK przeprowadza kontrolę bądź przeszukanie. 

Ust. 3 art. 105i w nowym brzmieniu doprecyzowuje, w jakim zakresie Prezes UOKiK udziela 
pomocy KE w sytuacji, gdy to KE przeprowadza kontrolę na terytorium RP i napotyka sprzeciw 
przedsiębiorcy. Szczególnie cenne byłoby wyjaśnienie wątpliwości odnośnie do tego, jakie, wyni-
kające z prawa krajowego, uprawnienia przysługują osobom wskazanym przez Prezesa UOKiK 
wspierającym KE. Ust. 3 art. 105i in fine wymienia te uprawnienia w enumeratywny sposób. W obec-
nym kształcie jednak należy zgłosić poważne zastrzeżenie do brzmienia art. 105i jako takiego, 
ponieważ ust. 2 art. 105i przewiduje, że Prezes UOKiK może upoważnić do udziału w kontroli 
wskazane w tym przepisie osoby tylko	w	okolicznościach	określonych	w	ust.	1	art.	105i. To 
oznacza,	że	wskazane	w	ust.	2	art.	105i	nie	mogą	zostać	upoważnione	do	udziału	w	kon-
troli	w	okolicznościach	określonych	w	ust.	3	art.	105i.	Tym	samym	wyliczone	w	ust.	3	ich	
uprawnienia	nie	będą	mogły	znaleźć	zastosowania.	To właściwie neguje sens istnienia ust. 3 
art. 105i, ponieważ w zaproponowanym kształcie przepis ten jest nie do wykorzystania. 

Druga powszechnie zgłaszana uwaga krytyczna dotyczyła sposobu ujęcia możliwości Prezesa 
UOKiK, by przeprowadzić kontrolę na rzecz Komisji Europejskiej. Zarówno w obecnej, jak i w nowej, 
proponowanej wersji art.105i ustawy znajduje się sformułowanie, iż Prezes UOKiK ma możliwość 
przeprowadzenia kontroli bez wszczynania postępowania. Mając jednak na uwadze sformułowania 
zawarte w art. 22 ust. 2 Rozporządzenia 1/2003 („na wniosek Komisji organy ochrony konkuren-
cji Państw Członkowskich przeprowadzają kontrolę...”) i art. 12 ust. 1 Rozporządzenia 139/2004 
(„na wniosek Komisji właściwe władze Państw Członkowskich wszczynają inspekcje...”), należy 
stwierdzić, że wniosek Komisji Europejskiej o przeprowadzenie przez Prezesa kontroli jest dla 
niego wiążący. W tym zakresie nie	można	wobec	tego	mówić	o	„uprawnieniu”	Prezesa,	lecz	
o	jego	obowiązku. Obowiązek wszczęcia postępowania przez Prezesa UOKiK na rzecz Komisji 
został przedstawiony jako „uprawnienie” Prezesa UOKiK. W zmodyfikowanej po reformie 2013 r. 
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wersji art. 105i ustawy utrzymał się zatem błąd istniejący w niej już w wersji z 2004 r. Przepis 
nadal modyfikuje treść przepisów unijnych, stwarzając mylne wrażenie, że Prezes UOKiK może 
na zasadzie uznania podejmować lub nie kontrolę na rzecz KE27. Fakultatywność rozpatrzenia 
wniosku dotyczy tylko wniosków kierowanych przez organy ochrony konkurencji innych państw 
członkowskich. Rozpatrzenie wniosku KE stanowi zatem obowiązek Prezesa UOKiK, a nie jego 
uprawnienie. Jest tak również w świetle ogólnej zasady współpracy (lojalności), wyrażonej w art. 4 
ust. 3 TUE.

Dopiero po naniesieniu obu sugerowanych poprawek nowe brzmienie art. 105i ustawy będzie 
odpowiadać zasadom logiki i wymogom prawa UE. 

Jarosław Sroczyński******, Stanowisko w sprawie art. 28 ust. 1a projektu nowelizacji ustawy 
o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst z dn. 9 lipca 2013 r.)

Projektowana nowelizacja ustawy z dn. 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumen-
tów (dalej: uokik) zawiera nowy art. 28 ust. 1a, w brzmieniu: „W przypadku gdy przedsiębiorca 
zaprzestał naruszania zakazu, o którym mowa w ust.1, i zobowiąże się do usunięcia skutków tego 
naruszenia, ust. 1 stosuje się odpowiednio”. Ponieważ w przepisie tym mowa jest o odpowiednim 
stosowaniu art. 28 ust. 1 w przypadku objętym nowym ust. 1a, warto powołać także treść ust. 1 
tegoż artykułu. W nowelizowanej wersji uokik brzmi on następująco: „Jeżeli w toku postępowania 
w sprawie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów zostanie uprawdopodobnione – na 
podstawie okoliczności sprawy, informacji zawartych w zawiadomieniu, o którym mowa w art. 100 
ust. 1, lub będących podstawą wszczęcia postępowania – że został naruszony zakaz, o którym 
mowa w art. 24, a przedsiębiorca, któremu jest zarzucane naruszenie tego zakazu, zobowiąże się 
do podjęcia lub zaniechania określonych działań zmierzających do zakończenia naruszenia lub 
usunięcia jego skutków, Prezes Urzędu może, w drodze decyzji, zobowiązać przedsiębiorcę do 
wykonania tych zobowiązań”. Klamrą spinającą oba powyższe ustępy jest stanowiący w gruncie 
rzeczy o istocie całego art. 28 jego ust. 4, w niezmienionym nowelizacją, następującym brzmieniu: 
„W przypadku wydania decyzji, o której mowa w ust. 1, art. 26 i 27 oraz art. 106 ust. 1 pkt 4 nie 
stosuje się, z zastrzeżeniem ust. 7”. Chodzi oczywiście o zawarte w ust. 4 odwołanie do art. 106 
ust. 1 pkt 4 uokik, wyłączające stosowanie tego przepisu w przypadku wydania przez Prezesa 
UOKiK decyzji zobowiązującej w sprawie naruszenia zbiorowych interesów konsumentów. Skutek 
powyższego wyłączenia jest jednoznaczny. Przedsiębiorca otrzymujący decyzję zobowiązującą ma 
pewność, że nie zostanie na niego nałożona kara pieniężna, której wysokość może sięgać 10% 
rocznego obrotu. Dlatego ten instrument prawny, będący w dyspozycji Prezesa UOKiK, jest tak 
bardzo atrakcyjny dla przedsiębiorców, którzy naruszyli zbiorowe interesy konsumentów i mając 
tego świadomość, zdają sobie także sprawę z nikłych lub żadnych szans powodzenia w sporze 
administracyjno-sądowym. Warto wówczas zaciągnąć zobowiązanie do eliminacji stosowanej 
praktyki oraz jej skutków (co i tak byłoby nieuchronne w razie przegranej w sądzie) i tym samym 
uniknąć zapłaty kary pieniężnej oraz kosztów sporu. Z punktu widzenia celów ochrony interesu 
27 Tak też w odniesieniu do wcześniejszej wersji art. 105i ustawy: K. Kohutek [w:] K. Kohutek, M. Sieradzka, Ustawa o ochronie konkurencji i konsu-
mentów. Komentarz, Oficyna Wolters Kluwer, Warszawa 2008, s. 836.
****** Radca prawny. Kancelaria prawna Markiewicz & Sroczyński (Kraków).
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publicznego, w tym ochrony konsumentów, decyzje zobowiązujące mają także doniosłe, bardzo 
pozytywne skutki, o czym w zakończeniu.

Jaki jest zatem skutek nowego art. 28 ust. 1a? Otóż przepis ten wypełnia istotną lukę w do-
tychczasowej regulacji, zrównując sytuację prawną przedsiębiorców ubiegających się o decyzję 
zobowiązującą, którzy zaprzestali stosowania praktyki naruszającej zbiorowe interesy konsumentów, 
z sytuacją tych przedsiębiorców, którzy, chcąc również otrzymać decyzję zobowiązującą, z róż-
nych przyczyn już zakończyli stosowanie danej praktyki. W obecnym stanie prawnym sytuacje te 
stanowią dwa różne światy, pozbawiając tę drugą grupę przedsiębiorców możliwości skorzystania 
ze zbliżonego do leniency dobrodziejstwa uokik, pozwalającego na uniknięcie często dolegliwej 
odpowiedzialności finansowej, związanej z zapłatą kary pieniężnej.

Można bowiem wyobrazić sobie, że w podobnych stanach faktycznych przedsiębiorcy, którym 
postawiono zarzut stosowania praktyki, przyjmą odmienną strategię pierwszego reagowania, choć 
w każdym przypadku kierując się podobnymi intencjami co do dalszych kroków. Przykładowo, 
dwóch przedsiębiorców stosuje w konsumenckich wzorcach umownych klauzule w identyczny 
sposób ograniczające konsumentom swobodę odstąpienia od umowy. Prezes UOKiK postawił obu 
przedsiębiorcom zbliżone zarzuty naruszenia zbiorowych interesów konsumentów. Obaj oceniają 
zarzuty jako zasadne, co uprawdopodobnia naruszenie uokik. Jeden z przedsiębiorców wystę-
puje do Prezesa UOKiK z wnioskiem o wydanie decyzji zobowiązującej, nie dokonując żadnej 
zmiany we wzorcu. Natomiast drugi przedsiębiorca, także występując z identycznym wnioskiem, 
uprzednio usuwa kwestionowaną klauzulę ze swojego wzorca. W podanym przykładzie tylko 
pierwszy przedsiębiorca ma pewność uniknięcia kary pieniężnej, jeżeli otrzyma decyzję zobo-
wiązującą. Drugi przedsiębiorca w ogóle takiej decyzji otrzymać nie może, ponieważ nie ma się 
już do czego zobowiązać, usunął bowiem naruszenie poprzez zmianę wzorca. Przedsiębiorca 
ten może w opisanej sytuacji otrzymać jedynie decyzję wydaną na podstawie art. 27 ust. 2 uokik, 
czyli decyzję o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów i stwierdzającą 
zaniechanie jej stosowania. Z mechanizmem art. 27 ust. 2 nie jest jednak połączony mechanizm 
art. 28 ust. 4, co oznacza brak wyłączenia przepisu dotyczącego nałożenia kary pieniężnej. Jak 
pokazuje praktyka, praktycznie wszystkie decyzje Prezesa UOKiK, stwierdzające zaniechanie 
praktyki naruszającej zbiorowe interesy konsumentów, zawierają karę pieniężną. W rezulta-
cie przedsiębiorca, który z własnej woli i szybko usunął zarzucane mu naruszenie, znalazł się 
w gorszej sytuacji prawnej, aniżeli ten przedsiębiorca, który nie wykazując zbędnego pośpiechu, 
utrzymał naruszenie do czasu skutecznego wynegocjowania obowiązku wpisanego do decyzji 
zobowiązującej, polegającego dokładnie na tym samym, co uczynił pierwszy przedsiębiorca, czyli 
do usunięcia kwestionowanej klauzuli umownej. Teoria gier podpowiada zatem jednoznacznie, że 
obecna regulacja powinna skłaniać raczej do utrzymywania stanu naruszenia, aby stanowiło ono 
kartę przetargową przy ubieganiu się o decyzję zobowiązującą, aniżeli do szkodliwej nadgorliwości 
w jego usunięciu, co prostą drogą prowadzi do zapłaty kary pieniężnej. Ukarany zostaje zatem 
tylko ten przedsiębiorca, który szybciej wyeliminował z obrotu szkodliwe działanie. Rozwiązanie 
to jest w jaskrawy sposób niesprawiedliwe, można wręcz powiedzieć, że ociera się o granice 
demoralizacji. Dlatego znaczenie nowego art. 28 ust. 1a jest jednoznacznie pozytywne i dobrze 
się stało, że projektodawcy nowelizacji dostrzegli potrzebę wyeliminowania obecnego, istotnego 
mankamentu działania przepisów o ochronie zbiorowych interesów konsumentów.
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Podany wyżej przykład nie jest wyłącznie abstrakcyjnym pomysłem na wykazanie tegoż man-
kamentu. W konkretnych sprawach dochodziło już do odmowy wydania przez Prezesa UOKiK 
decyzji zobowiązującej, z uwagi na uprzednio dokonane przez przedsiębiorcę zaniechanie sto-
sowania zarzucanej praktyki. Można w tym miejscu wskazać np. decyzję nr RWA-11/2011 oraz 
decyzję nr RWR-44/2011. W obu przypadkach Prezes Urzędu odmówił przedsiębiorcom wydania 
decyzji zobowiązującej, motywując odmowę faktem uprzedniego wykonania przez przedsiębior-
cę czynności, która mogłaby być przedmiotem ewentualnego zobowiązania. Decyzje wydane 
tym przedsiębiorcom zostały wydane w oparciu o art. 27 ust. 2 uokik. Prezes UOKiK stwierdził 
w nich zaniechanie stosowania praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów i nało-
żył na przedsiębiorców kary pieniężne. W decyzji RWA-11/2011 Prezes UOKiK stwierdził, że po 
zaniechaniu praktyki brak jest podstaw, jak również i potrzeby, do wydania decyzji na podstawie 
art. 28 ust. 1 uokik, istnieją natomiast w takim przypadku przesłanki wydania decyzji określonej 
w art. 27 uokik. Natomiast w decyzji nr RWR-44/2011 Prezes UOKiK przeprowadził analizę różnic 
pomiędzy decyzją stwierdzającą zaniechanie a decyzją zobowiązującą, podkreślając, że zanie-
chanie, o którym mowa w art. 28 ust. 1 uokik, ma nastąpić w przyszłości, a tym samym decyzja 
zobowiązująca ma nakładać obowiązek określonego zachowania także w przyszłości. Tymczasem, 
w przedmiotowej sprawie przedsiębiorca, jak sam oświadczył, już zmienił postanowienia wzorców 
umów kwestionowane w postępowaniu i wprowadził je do stosowania. Umożliwiło to wydanie tylko 
decyzji stwierdzającej zaniechanie, a jak stwierdził Prezes UOKiK, z art. 28 ust. 4 uokik wynika 
jednoznacznie, że przepisy art. 27 i art. 28 ust. 1 wykluczają się.

To ostatnie stwierdzenie Prezesa UOKiK najbardziej wymownie uzasadnia przedstawione 
tutaj stanowisko o potrzebie wprowadzenia w nowelizowanej uokik przepisu, jakim jest art. 28 
ust. 1a. Dopełnia on treściowo art. 28 ust. 1, spełniając postulat zapewnienia większego pozio-
mu sprawiedliwości formalnej dla uczestników postępowań w sprawach naruszenia zbiorowych 
interesów konsumentów. Postulat ten był formułowany także w doktrynie28. 

Warto podkreślić, że projektowany przepis art. 28 ust. 1a wymaga, aby w przypadku zaprze-
stania stosowania przez przedsiębiorcę praktyki naruszającej zbiorowe interesy konsumentów, 
ewentualne zobowiązanie dotyczyło usunięcia skutków tej praktyki. Z punktu widzenia ochrony 
interesów konsumenckich jest to szczególnie dobre rozwiązanie. Usunięcie skutków naruszenia 
będzie bowiem polegało na wykonaniu określonych czynności stanowiących przysporzenie dla 
tychże interesów. Przykładowo, przedsiębiorca może zobowiązać się do wynagrodzenia konsu-
mentom poniesionych szkód, do przedłużenia okresu gwarancji, do zaniechania pobierania kar 
umownych itp.

Można zatem mieć nadzieję, że po nowelizacji art. 28 uokik ulegnie zwiększeniu liczba wy-
dawanych przez Prezesa UOKiK decyzji zobowiązujących w sprawach naruszenia zbiorowych 
interesów konsumentów. Jak wyżej zaznaczyłem, uważam tę formę interwencji Prezesa UOKiK 
w sprawach ochrony konsumentów za niezmiernie korzystny dla konsumentów mechanizm prawny. 
Zapewnia on bowiem szybkość postępowania, eliminację kosztów procesowych i innych kosztów 
prowadzenia sporu, a także względnie wysoką pewność i nieuchronność przysporzenia konsu-
menckiego, ponieważ Prezes UOKiK z reguły wyznacza przedsiębiorcom mocno skonkretyzowane 

28 Zob. J. Sroczyński, Naruszenie zbiorowych interesów konsumentów: decyzja zobowiązująca (uwagi praktyczne oraz de lege ferenda), iKAR 2012, 
nr 1(1), s. 110.
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obowiązki, mające zostać wykonane w ściśle określonym czasie, co następnie podlega rapor-
towaniu Prezesowi UOKiK w formie dostarczanych przez przedsiębiorcę informacji o stopniu 
realizacji zobowiązań. Kluczowe znaczenie ma także dobrowolne wykonanie obowiązków przez 
przedsiębiorcę w sytuacji, w której on sam wstępnie formułuje te obowiązki, przedstawiając je 
do akceptacji Prezesa UOKiK. Doświadczenie poucza, że znacznie lepiej i pełniej realizowane 
są nawet trudne obowiązki, jeżeli nie polegają one na przymusie, a wynikają ze świadomej chęci 
własnego działania. 

Ze wszystkich powyższych względów, stanowisko względem proponowanego nowego art. 28 
ust. 1a powinno być pozytywne i aprobujące.
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Streszczenie 
Celem artykułu jest zidentyfikowanie tych specyficznych elementów franczyzy, istotnych dla oceny 
antymonopolowej, które odróżniają ją od klasycznej dystrybucji. Uzasadniona jest teza, że niektóre 
ograniczenia praw franczyzobiorców występujące w umowach franczyzowych będą traktowanie 
łagodniej, niż gdyby znajdowały się w zwykłych umowach dystrybucyjnych1. Wyróżniłem następu-
jące pola analizy: a) ogólne ograniczenia typowe dla franczyzy; b) RPM; c) zakaz konkurowania; 
d) łączenie dystrybucji selektywnej z wyłączną; e) wymogi co do lokalizacji punktu sprzedaży. 

Słowa	kluczowe:	franczyza; franchising; ograniczenia wertykalne; zakaz konkurowania; dystry-
bucja wyłączna; dystrybucja selektywna; ograniczenia dotyczące praw własności intelektualnej; 
ograniczenia co do lokalizacji; wymiana informacji w relacjach wertykalnych; raportowanie cen 
sprzedaży; unifikacja akcji reklamowych; RPM; ustalanie cen sprzedaży.
* Doktor nauk ekonomicznych w dziedzinie zarządzania; radca prawny w kancelarii Wardyński i Wspólnicy; e-mail: antoni.bolecki@wardynski.com.pl.
1 Jako zwykłą umowę dystrybucyjną rozumiem sytuację, w której dystrybutor ma bardzo dużą (tj. znacznie większą niż we franczyzie) swobodę 
w sprzedaży towarów – może kupować towary od dowolnych dostawców i sprzedawać je dowolnym odbiorcom w sposób, jaki sam uzna za stosowny. 
Zakładam także, że w ramach zwykłej umowy dystrybucyjnej dostawca nie przekazuje dystrybutorowi istotnego know-how. Zob. także punkt 2.2. poniżej.
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I.	Wstęp
Inspiracją do napisania niniejszego artykułu była decyzja w sprawie Sfinks Polska S.A., 

w której Prezes UOKiK zakazał temu przedsiębiorcy stosowania porozumienia polegającego 
na ustalaniu sztywnych cen sprzedaży produktów oferowanych w restauracjach franczyzowych, 
działających pod marką Sphinx2. W komunikacie prasowym UOKiK podkreślił, że decyzja ta jest 
jednym z niewielu wydanych dotychczas, przez europejskie organy antymonopolowe, rozstrzyg-
nięć dotyczących ustalania cen odsprzedaży w sieciach franczyzowych3.

Prezes Sfinks uznał decyzję za tendencyjną i pozbawioną obiektywizmu4. Zapowiedział zło-
żenie odwołania, zachęcając inne sieci franczyzowe, aby przystąpiły z interwencją uboczną do 
postępowania przed SOKiK5. Z kolei pełnomocnik Sfinks określił decyzję jako kuriozalną i jawnie 
niesprawiedliwą6. Negatywnie o rozstrzygnięciu wypowiadał się także A. Stawicki, krytykując 
brak przeprowadzenia przez UOKiK dostatecznej analizy ekonomicznej, która być może po-
zwoliłaby rozpoznać praktykę stosowaną przez Sfinks jako porozumienie co do skutku, a nie co  
do celu7. 

Wspomniana decyzja dotyczy bardzo istotnego dla współczesnej gospodarki modelu współ-
pracy wertykalnej, jaką jest franczyza. Warto uzmysłowić sobie, że w 2012 roku na zasadach 
franczyzy funkcjonowało w Polsce łącznie 51,2 tys. placówek w ramach 864 sieci, przy czym na 
koniec 2013 roku prognozowany jest ok. 8% wzrost8. Decyzja Prezesa UOKiK w sprawie Sfinks 
Polska S.A. stanowi zatem dobrą okazję do omówienia zasad oceny antymonopolowej funkcjo-
nowania tego ważnego modelu biznesowego. 

II.	Franczyza

1.	Franczyza	–	definicja	pojęcia	

W literaturze proponuje się szereg różnych definicji franczyzy zarówno prawnych, jak i czysto 
biznesowych9. Definicje te różnią się także na gruncie prawa unijnego i polskiego, przy czym unijne 
rozumienie franczyzy uważam za bardziej prawidłowe. Na podstawie Wytycznych Wertykalnych 
KE 201010 można przyjąć, że istotą franczyzy jest przekazanie przez franczyzodawcę na rzecz 
franczyzobiorcy w ich wspólnym interesie praw własności intelektualnej (dalej: PWI) w postaci 
know-how oraz znaków towarowych/praw autorskich (wyłącznie) w celu zakupu lub odsprzedaży 
towarów lub usług w ustandaryzowany (ujednolicony) sposób uzgodniony przez strony. Ponadto 

 2 Zob. pkt I sentencji decyzji Prezesa UOKiK, Nr DOK - 1/2013 z 25 czerwca 2013 roku.
 3 Pobrano z: http://www.uokik.gov.pl/aktualnosci.php?news_id=10475.
 4 Za: http://retailnet.pl/2013/06/28/sfinks-zaskarzy-decyzje-uokik/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=sfinks-zaskarzy-decyzje 
-uokik
 5 Zob. Sfinks wytknął błędy urzędowi antymonopolowemu. Pobrano z: http://pulsbiznesu.pb.pl/3227093,84834,sfinks-wytknal-bledy-urzedowi-anty 
monopolowemu.
 6 Pobrano z: http://www.gdbd.pl/czy-franczyzodawca-ma-prawo-ksztaltowac-polityke-cenowa-i-czy-prawo-to-narusza-zasady-uczciwej-konkurencji/.
 7 A. Stawicki, Franchise networks under siege from the Polish competition authority over alleged RPM arrangements. PObrano z: http://kluwercompe 
titionlawblog.com/2013/07/23/franchise-networks-under-siege-from-the-polish-competition-authority-over-alleged-rpm-arrangements/.
 8 Dane za: http://franczyza.org.pl/raport-o-franczyzie. Statystyki europejskie publikowane są na: http://www.eff-franchise.com/
 9 Definicje franczyzy pojawiają się w większości cytowanych w niniejszym artykule publikacji. Nie ma potrzeby ich przytaczania, na szczególną uwagę 
zasługuje definicja zawarta w Europejskim Kodeksie Etyki Udzielania Franczyzy, zob. http://franczyza.org.pl/kodeks-etyki.
10 Komunikat Komisji – Wytyczne z 19 maja 2010 w sprawie ograniczeń wertykalnych, Dz. Urz. C z 2010 roku 130/1 (dalej: Wytyczne Wertykalne 
KE 2010).
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doniosłą11 cechą franczyzy jest pomoc handlowa lub techniczna (np. usługi zaopatrzeniowe, szko-
lenia, doradztwo, planowanie finansowe etc.) świadczona na rzecz franczyzobiorcy12.

Z kolei na gruncie Polskiego Rozporządzenia Wertykalnego (§ 3 pkt 6) system dystrybucji 
franczyzowej jest definiowany jako „system dystrybucji, w którym dystrybutor bezpośrednio lub 
pośrednio zobowiązuje się odsprzedawać zakupione od dostawcy towary objęte porozumieniem 
wertykalnym, wykorzystując udostępnione przez niego – w zamian za wynagrodzenie – prawa 
własności intelektualnej i przemysłowej lub know-how”13. W mojej ocenie nie jest to dobra definicja. 
Po pierwsze, pozwala ona przyjąć, że franczyzą jest każdy nieujednolicony sposób dystrybucji 
towarów z wykorzystaniem jedynie znaku towarowego dostawcy (bez przekazywania żadne-
go know-how), co jest wbrew poglądom doktryny i prawa unijnego14. Po drugie, definicja ta nie 
przewiduje istnienia franczyzy zakupowej. Po trzecie, nie wiadomo, w jakim celu ustawodawca 
zdefiniował system dystrybucji franczyzowej, skoro poza słowniczkiem terminów definicja ta nie 
jest przez niego w ogóle wykorzystywana.

Jeśli przyjąć definicję unijną (co jest zabiegiem prawidłowym), to w praktyce mogą powstać 
wątpliwości czy dana forma współpracy wertykalnej jest franczyzą, czy nie. Jeśli nią nie będzie, 
wówczas nie będzie korzystać z przywilejów zarezerwowanych dla franczyzy. 

W polskiej literaturze i orzecznictwie takie wątpliwości powstały przykładowo odnośnie do 
działalności Ruch S.A.15 oraz Gabinetów Partnerskich Rolletic16. W mojej ocenie, w sytuacjach 
wątpliwych decydujące znaczenie powinien mieć zakres know-how, który przekazuje franczyzo-
dawca. Należy sprawdzić, czy rzeczywiście jest to wiedza niezbędna do prowadzenia konkretnej 
działalności i czy jest ona wystarczająco unikalna, oryginalna i dająca się odróżnić, aby stanowić 
tajemnicę przedsiębiorstwa17. Jako dodatkowy element F. Wijckmans i F. Tuytschaever dodają 
wymóg, aby know-how zapewniał franczyzobiorcy przewagę konkurencyjną18. Jeśli dostawca 
w ogóle nie przekazuje know-how albo ma ono pozorny charakter, wówczas będziemy mieli do 
czynienia ze zwykłą dystrybucją z silniej niż zwykle wykorzystanym znakiem towarowym dostaw-
cy. Drugim podstawowym, w mojej ocenie, elementem wyróżniającym „prawdziwą” franczyzę jest 

11 W ocenie KE wręcz niezbędną – zob. pkt 189 Wytycznych Wertykalnych KE 2010.
12 Dodajmy, że w literaturze – w ślad za wyrokiem Trybunału w sprawie Pronuptia oraz nieobowiązującym już Rozporządzeniem Komisji WE 4087/88 – 
wyróżnia się trzy rodzaje franczyzy: a) usługową; b) dystrybucyjną (towarową); c) przemysłową. Ta ostatnia obejmuje samodzielne wytwarzanie towaru 
przez franczyzobiorcę i jego sprzedaż w oparciu o know-how i znaki towarowe udostępnione przez franczyzodawcę, zob. np. K. Kiljański, Porozumienia 
franchisingowe w świetle prawa konkurencji Wspólnoty Europejskiej, „Kwartalnik Prawa Prywatnego” 2000, r. IX, z. 4, s. 844; oraz R. Poździk, Dystrybucja 
produktów na zasadzie wyłączności w Polsce i Unii Europejskiej, Oficyna Wydawnicza VERBA, Lublin 2006, s. 149. Co ważne, ponieważ franczyza 
przemysłowa nie zawiera elementu dystrybucji – tj. odsprzedaży gotowych towarów zakupionych od dostawcy (a jedynie sprzedaż towarów wytworzo-
nych we własnym zakresie) stanowi ona odrębną, niewertykalną formę współpracy. Zagadnienia omówione w niniejszym artykule mogą nie mieć zatem 
zastosowania do franczyzy przemysłowej. 
13 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie wyłączenia niektórych rodzajów porozumień wertykalnych spod zakazu porozu-
mień ograniczających konkurencję (Dz.U. Nr 81, poz. 441, dalej: Polskie	Rozporządzenie	Wertykalne).
14 Zarówno na gruncie obecnie obowiązujących Wytycznych Wertykalnych KE 2010, jak i obowiązującego do końca 1999 roku Rozporządzenia Komisji 
WE 4087/88 z 30 listopada 1988 roku w sprawie stosowania art. 85 ust. 3 Traktatu do umów franchisingu (Dz. Urz. WE z 1988, nr L 359/46) przyjmuje 
się, że immanentną cechą franczyzy jest transfer know-how.
15 Zob. Ewa Wojtaszek-Mik, Umowa Franchisingu w świetle prawa konkurencji wspólnoty europejskiej i polskiego prawa antymonopolowego, Toruń 
2001, s. 144 i przywołana tam literatura. 
16 Decyzja Prezesa UOKiK – Delegatura w Poznaniu z 31 grudnia 2009 r RPZ nr 31/2009, s. 25–26.
17 Par. 3 pkt 11 Polskiego Rozporządzenia Wertykalnego definiuje know-how jako „nieopatentowane, nieujawnione do wiadomości publicznej infor-
macje techniczne lub technologiczne lub zasady organizacji i zarządzania, co do których podjęto działania zmierzające do zapobieżenia ich ujawnieniu, 
jeżeli stanowią one całość lub część określonych informacji praktycznych wynikających z doświadczeń dostawcy, przeprowadzonych badań lub testów 
istotnych dla nabywcy z punktu widzenia używania, sprzedaży lub odsprzedaży towarów objętych porozumieniem wertykalnym”.
18 F. Wijckmans, F. Tuytschaever, Vertrical Agreements in EU Competition Law, second ed., Oxford University Press, Oxford 2011, s. 212.
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daleko posunięty stopień ujednolicenia sposobu sprzedaży, zwany także „ustandaryzowaniem” 
„spójnością standardów” lub „formatem” albo „modelem biznesowym”19. 

Porozumienia pseudofranczyzowe (tj. takie, w których np. brak jest przekazania know-how 
lub ujednolicenia sposobu dystrybucji) powinny być traktowane bardziej jak zwykłe umowy dys-
trybucyjne, co oznacza, że nie będą mogły one skorzystać przynajmniej z części przywilejów 
omówionych w niniejszym artykule (zależy to jednak od specyfiki konkretnego przypadku). 

Dla porządku wyjaśnijmy, że gdyby bazować wyłącznie na literalnej definicji systemu dystrybu-
cji franczyzowej zawartej w Polskim Rozporządzeniu Wertykalnym, powyższy problem przestałby 
istnieć, albowiem w świetle tej definicji każda, choćby nieujednolicona dystrybucja towaru z wy-
korzystaniem jedynie znaku towarowego dostawcy jest franczyzą. Nie jest to jednak prawidłowe 
podejście. W mojej ocenie definicję tę można zignorowanać, skoro ustawodawca w ogóle do niej 
nie nawiązuje w konkretnych normach prawnych, a jednocześnie jest ona w sposób oczywisty 
błędna. Co charakterystyczne, w uzasadnieniu decyzji w sprawie Sfinks Polska S.A. została ona 
całkowicie pominięta na rzecz definicji unijnych20. Ponadto, nawet jeśli przyjąć, że polska definicja 
jest prawidłowa, to w przypadku „franczyzy”, w ramach której nie następuje przekazanie know-
-how ani nie występuje jednolity (ustandaryzowany) sposób dystrybucji, większość ograniczeń 
omówionych poniżej nie będzie obiektywnie usprawiedliwiona. Ich celem jest bowiem przeważnie 
ochrona owej jednolitości i know-how. 

Dodajmy również, że przyjęcie – na gruncie prawa cywilnego – określonej kwalifikacji prawnej 
umowy franczyzy nie ma żadnego wpływu na kwestie związane z prawem ochrony konkurencji21.

2.	Specyficzne	cechy	franczyzy	istotne	z	punktu	widzenia	oceny	antymonopolowej	

Model biznesowy oparty na franczyzie istotnie różni się od klasycznej dystrybucji, a różnice 
te mają wpływ na ocenę antymonopolową. Porównując umowę franczyzy z klasyczną umową 
dystrybucyjną – w kontekście oceny antymonopolowej – można przyjąć, że franczyzę wyróżniają 
następujące cechy: a) jednolitość i standaryzacja sieci; b) narzucenie franczyzobiorcom modelu 
biznesowego, którego twórcą jest franczyzodawca; c) przeważnie znacznie szerszy niż w przypadku 
zwykłej dystrybucji stopień zależności między franczyzodawcą a franczyzobiorcami; d) przeważ-
nie bardziej ograniczony niż w przypadku zwykłej dystrybucji stopień swobody franczyzobiorców; 
e) znacznie ściślejsza współpraca stron niż w przypadku klasycznego dostawcy i dystrybutora, 
zwłaszcza jeśli opłata licencyjna jest obliczana jako procent od obrotu franczyzobiorcy; f) znacznie 
większe niż w przypadku klasycznej dystrybucji ryzyko franczyzodawcy związane z niesubordy-
nacją jego partnerów, wpływającą na renomę i integralność sieci22.

19 Na element ujednolicenia sposobu dystrybucji (działalności) stosunkowo mały nacisk kładzie KE w Wytycznych Wertykalnych KE 2010. Jest on 
wprawdzie obecny w Wytycznych, ale wynika bardziej z kontekstu, tj. należy go szukać bardziej „między wierszami” niż w jednoznacznych sformu-
łowaniach. Treść Wytycznych zasługuje w tym zakresie moim zdaniem na przeredagowanie. Z kolei we wspomnianym Europejskim Kodeksie Etyki 
Udzielania Franczyzy element jednolitości, spójności, ustandaryzowania wysuwa się na plan pierwszy, choć nie jest nazwany wprost: „Istota systemu 
polega na tym, że franczyzodawca nadaje swoim poszczególnym franczyzobiorcom prawo oraz nakłada na nich obowiązek prowadzenia działalności 
zgodnie z jego koncepcją”. Jednoznacznie na ten temat wypowiada się natomiast Ph.M. Abell w rozdziale pt. Business Format, Control and Assistance, 
[w:] The Regulation of Franchising in the European Union, University of London, London 2011, s. 64–66.
20 Zob. decyzja Prezesa UOKiK w sprawie Sfinks, pkt 73–84.
21 Na temat różnych możliwości kwalifikacji cywilnoprawnej zob. K. Bagan-Kurluta, Franchising a podobne instytucje prawne, „Rejent”, styczeń 1999, 
r. 9, nr 1(93), s. 55–72 oraz B. Fuchs, Umowy franchisingu w świetle przepisów kodeksu cywilnego dotyczących firmy, „Przegląd Prawa Handlowego”, 
wrzesień 2003, s. 16–19. Na temat różnic między umową franczyzy a umową dystrybucyjną zob. W. Kocot w: W.J. Katner (red.), Prawo zobowiązań – 
umowy nienazwane. System Prawa Prywatnego, t. 9, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2010, s. 199–198. 
22 Na temat charakterystycznych cech franczyzy z biznesowego punktu widzenia zob. R.J. Massetti Jr, Is Your Business Right for Franchising?, Lulu 
Enterprises Inc., USA 2007; B. Pokorska, Przedsiębiorca w systemie franczyzowym, PARP, Warszawa 2004; Ph.M. Abell, The Regulation of Franchising; 
OECD, Report on Competition Policy and Vertcial Restraints: Franchising Agreements (b.d.).
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W konsekwencji z istoty tej relacji gospodarczej wynika, że stopień samodzielności fran-
czyzobiorcy jest przeważnie mniejszy niż w przypadku zwykłego dystrybutora. W konsekwencji 
franczyzę można umieścić jako formę pośrednią między agencją i zwykłą dystrybucją. Mniejszy 
stopień niezależności franczyzobiorcy, jego naturalne uzależnienie od franczyzodawcy oraz ko-
nieczność daleko idącej współpracy stron sprawiają, że w umowach franczyzy dopuszczalne 
będą pewne klauzule, które w przypadku zwykłych umów dystrybucyjnych zostałyby uznane za 
niedozwolone ograniczenie konkurencji. 

Poniżej omówię zakres wspomnianych klauzul. Jednocześnie należy zastrzec, że omawiane 
rozwiązania są dopuszczalne pod warunkiem, że udział rynkowy franczyzodawcy lub biorcy oraz 
ich grup kapitałowych nie przekracza 30%23. Jeśli udział ten jest wyższy, wymagana jest indywi-
dualna ocena prawna każdego przypadku. 

III.	Podstawy	prawne	franczyzy	w	prawie	ochrony	konkurencji
Regulacja franczyzy przeszła ciekawą ewolucję. Do 1988 roku franczyza była traktowana 

na równi z innymi formami dystrybucji, a jej specyfika podkreślana była w decyzjach Komisji 
Europejskiej udzielających poszczególnym franczyzodawcom indywidualnych zwolnień spod 
zakazu porozumień ograniczających konkurencję. Następnie Komisja uznała, że franczyza jest 
na tyle specyficzną formą współpracy gospodarczej, że zasługuje na osobną regulację prawną 
– tj. zwolnienie grupowe, które zostało udzielone na mocy Rozporządzenia Komisji WE 4087/88 
z 30 listopada 1988 r.24. Z kolei od 2000 roku powrócono do starego systemu. Oznacza to, 
że obecnie franczyza jest traktowana jako jedna z form dystrybucji (sprzedaży)25 podlegająca 
ogólnym zasadom prawa konkurencji – tj. Polskiemu Rozporządzeniu Wertykalnemu i jego unij-
nemu odpowiednikowi – Rozporządzeniu Komisji nr 330/201026. Co ważne, rozporządzenia te 
nie wprowadzają odmiennych zasad dla umów franczyzy w porównaniu ze zwykłą dystrybucją. 
Akceptacja specyfiki tej formy współpracy wertykalnej i związanego z nią luźniejszego podejścia 
do niektórych postanowień mogących ograniczać konkurencję wynika z orzecznictwa unijnego 
oraz w ograniczonym zakresie z Wytycznych Wertykalnych KE 201027. Orzecznictwo to bazowało 
na konstrukcji indywidualnego zwolnienia lub na koncepcji ancillary restraints28. 

Reasumując, w świetle aktualnych przepisów umowa franczyzy jest jedną z kilku form współ-
pracy wertykalnej i podlega analogicznym rozwiązaniom, jak umowy dystrybucyjne. Odmienności 
w jej traktowaniu wynikają z praktyki organów antymonopolowych, a nie z konkretnych (tj. specy-
ficznych dla franczyzy) przepisów prawa. 

23 Zob. § 8 Polskiego Rozporządzenia Wertykalnego.
24 Zob. przypis 12.
25 Zdecydowanie rzadziej zakupów.
26 Rozporządzenie Komisji (UE) nr 330/2010 z 20 kwietnia 2010 r. w sprawie stosowania art. 101 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej 
do kategorii porozumień wertykalnych i praktyk uzgodnionych (Dz.Urz. UE L 102/1).
27 Orzecznictwo unijne dotyczące franczyzy jest dość ubogie, większość orzeczeń została powołana w niniejszym artykule. Rozbudowany wykaz 
orzecznictwa z UE, wybranych krajów członkowskich i USA przedstawia Ph.M. Abell w: The Regulation of Franchising…, s. 405–409.
28 Należy pamiętać, że jeśli w umowie franczyzy znajduje się zapis ograniczający konkurencję w rozumieniu § 11 lub § 12 Polskiego Rozporządzenia 
Wertykalnego, który jednak zasługuje na objęcie instytucją indywidualnego zwolnienia, to wówczas istnieje znaczne ryzyko, że cała umowa nie kwalifi-
kuje się do zastosowania do niej ww. Rozporządzenia i podlega ocenie z punktu widzenia instytucji indywidualnego zwolnienia. Na temat różnic między 
objęciem porozumienia indywidualnym zwolnieniem a zastosowaniem wobec niego instytucji ancillary restraints zob. A. Bolecki, Porozumienia zakazane 
ze względu na cel lub skutek – aktualne tendencje orzecznicze w Unii Europejskiej, iKA R 2012, nr 3(1), s. 5–25 i powołana tam literatura.
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Dla porządku dodajmy, że umowa franczyzy rzadko kiedy będzie korzystała ze zwolnienia 
de minimis określonego w art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów29. 
Wynika to z faktu, że umowa taka będzie przeważnie zawierała określone formy wyłączności 
lub podobne klauzule traktowane jako mające na celu podział rynku i z tego względu nieobjęte 
zwolnieniem de minimis30. 

Wspomniane różnice między franczyzą a zwykłą dystrybucją zostaną omówione poniżej. 
Podzieliłem je na następujące kategorie: a) podstawowe dopuszczalne ograniczenia swobody 
franczyzobiorcy; b) RPM; c) zakaz konkurowania; d) łączenie dystrybucji selektywnej z wyłączną; 
e) klauzule lokalizacyjne. 

IV.	Podstawowe	dopuszczalne	ograniczenia	 
swobody	franczyzobiorcy

1.	Prawa	własności	intelektualnej 

Komisja Europejska dopuszcza szereg ograniczeń choćby pośrednio związanych z przeniesie-
niem lub korzystaniem z PWI. Chodzi o to, aby uniemożliwić franczyzobiorcom nadużywanie PWI 
do celów, które mogą zagrozić franczyzodawcy i zniechęcić go do rozwijania tej formy działalności. 

Komisja przyjmuje, że dozwolone są zatem następujące rozwiązania:
a) zobowiązanie franczyzobiorcy do nieangażowania się, bezpośrednio lub pośrednio, w jaką-

kolwiek podobną działalność;
b) zobowiązanie franczyzobiorcy do nienabywania udziałów finansowych w kapitale konkuren-

cyjnego przedsiębiorstwa;
c) zobowiązanie franczyzobiorcy do nieujawniania osobom trzecim know-how dostarczonego 

przez franczyzodawcę, o ile to know-how nie jest ogólnie znane;
d) zobowiązanie franczyzobiorcy do przekazania franczyzodawcy wszelkich doświadczeń zdo-

bytych podczas realizacji umowy franczyzy i do przyznania franczyzodawcy – oraz innym 
franczyzobiorcom – licencji niewyłącznej na know-how wynikające z tych doświadczeń;

e) zobowiązanie franczyzobiorcy do informowania franczyzodawcy o naruszeniach praw włas-
ności intelektualnej, na które udzielono licencji, do podjęcia prawnych działań przeciwko 
osobom naruszającym te prawa lub do wspierania franczyzodawcy w działaniach prawnych 
przeciwko takim osobom;

f) zobowiązanie franczyzobiorcy do niewykorzystywania know-how, na które franczyzodawca 
udzielił licencji, do celów innych niż franczyza;

g) zobowiązanie franczyzobiorcy do nieprzenoszenia praw i obowiązków wynikających z umowy 
franczyzowej bez zgody franczyzodawcy31.
Niemniej Komisja poinformowała, że zastosowanie ww. ograniczeń w umowie franczyzy bę-

dzie w pełni dopuszczalne pod warunkiem, że strony spełnią łącznie pięć nw. warunków:
a) postanowienia dotyczące PWI muszą być częścią porozumienia wertykalnego, tj. porozumie-

nia zawierającego warunki, na jakich strony mogą kupować, sprzedawać lub odsprzedawać 
pewne towary lub usługi;

29 Ustawa z 16 lutego 2007 r., Dz.U. Nr 50, poz. 331 z dalszymi zmianami (dalej: Ustawa).
30 Na temat takich ograniczeń w umowach dystrybucyjnych zob. R. Poździk, Dystrybucja produktów…, s. 276–277.
31 Pkt 45 Wytycznych Wertykalnych KE 2010.
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b) PWI muszą być przeniesione na nabywcę lub musi on otrzymać prawo do korzystania z nich 
na podstawie licencji;

c) postanowienia dotyczące PWI nie mogą stanowić podstawowego przedmiotu porozumienia;
d) postanowienia dotyczące PWI muszą być bezpośrednio związane z wykorzystaniem, sprze-

dażą lub odsprzedażą towarów lub usług przez nabywcę lub jego klientów; 
e) postanowienia dotyczące PWI – w odniesieniu do towarów lub usług objętych porozumieniem 

– nie mogą zawierać ograniczeń konkurencji mających taki sam przedmiot, jak porozumienia 
wertykalne, które nie są zwolnione na mocy rozporządzenia w sprawie wyłączeń grupowych 
(np. ustalanie cen minimalnych)32.
Uważam, że w większości przypadków przedstawione powyżej działania będą dopuszczal-

ne – na podstawie ogólnych zasad unijnego prawa konkurencji – także w zwykłych umowach 
dystrybucyjnych, a tym bardziej w przypadku franczyzy33. Widzę tu jedynie kilka, wymienionych 
poniżej, wyjątków.

Po	pierwsze, umieszczenie części z ww. ograniczeń może być niedopuszczalne w zwykłej 
umowie dystrybucyjnej, jeśli dostawca ma pozycję dominującą. Odmiennie jest w przypadku 
franczyzy, gdzie co do zasady będą one w mojej ocenie obiektywnie uzasadnione naturą tego 
modelu biznesowego34. 

Po	drugie, wyjątkiem typowym dla franczyzy jest zakaz angażowania się w działalność 
konkurencyjną, który może trwać tak długo, jak umowa między stronami oraz jeden rok dłużej35. 
Natomiast w przypadku zwykłej umowy dystrybucyjnej zakaz konkurowania nie może trwać dłu-
żej niż 5 lat. 

Po	trzecie, uważam, że na gruncie umowy dystrybucyjnej – tak samo jak w przypadku 
franczyzy – uzasadnione jest prawo dostawcy do zobowiązania dystrybutora do informowania 
go o naruszeniach praw własności intelektualnej i współpracy w walce z takimi naruszeniami. 
Niemniej z uwagi na relacje horyzontalne między dystrybutorami, którzy mieliby podejmować się 
skoordynowanych przez dostawcę działań przeciwko swoim nieuczciwym konkurentom, kwestia 
ta może budzić pewne kontrowersje36. Natomiast w przypadku franczyzy jest wprost dozwolona 
przez KE. 

2.	Unifikacja	akcji	reklamowych

Dopuszczalne jest ograniczenie swobody franczyzobiorcy w prowadzeniu własnych akcji mar-
ketingowych. Franczyzodawca może np. nałożyć na franczyzobiorcę obowiązek uzyskania każdo-
razowej zgody na organizowanie akcji reklamowych37. Dopuszczalne jest również zobowiązanie 

32 Szczegółowe omówienie ww. warunków znajduje się w punktach 31–38 Wytycznych Wertykalnych KE 2010.
33 Na temat klauzul umownych dotyczących wykorzystywania PWI w relacjach zarówno wertykalnych, jak i horyzontalnych zob. M. Salamonowicz, 
Licencje patentowe i know-how na tle zakazu porozumień antykonkurencyjnych, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2011, rozdz. IV.
34 Na temat obiektywnego uzasadnienia praktyk, które formalnie stanowią nadużycie pozycji dominującej zob. T. Skoczny [w:] T. Skoczny (red.), Ustawa 
o ochronie konkurencji i konsumentów, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2009, s. 619–623. 
35 Kwestie te omawiam w punkcie 6 niniejszego artykułu. 
36 Z pewnością obowiązek takiej współpracy mógłby dotyczyć tylko faktycznych naruszeń PWI (takich jak sprzedaż podrobionych towarów), a nie walki 
z importerami równoległymi lub dystrybutorami zaniżającymi ceny. Warto dodać, że rysuje się tu pewna analogia z tzw. klauzulami non-challenge, które 
w niektórych sytuacjach mogą mieć antykonkurencyjny charakter, a dotyczą ograniczenia prawa użytkownika do kwestionowania ważności udostępnio-
nych mu patentów. Zob. R. Sikorski, Funkcjonowanie zasobów patentowych w prawie konkurencji Unii Europejskiej, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 
2013, s. 289–294 oraz M. Salamonowicz, Licencje patentowe…, rozdz. IV, p. 3.2.
37 Zob. Van Bael & Bellis, Competition Law of the European Community, Wolters Kluwer International 2010, s. 276.
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franczyzobiorców do uczestniczenia w akcjach ogólnokrajowych38. Należy tu jednak poczynić 
dwa zastrzeżenia.

Po	pierwsze, organizując akcje marketingowe lub w nie ingerując, franczyzodawca powinien 
pamiętać, aby każdy z franczyzobiorców zachował swobodę w ustalaniu cen sprzedaży (chyba że 
mamy do czynienia z wyjątkami, o których będzie mowa w punkcie 5.2). Powinna o tym pamiętać 
również agencja reklamowa – w niemieckiej sprawie McDonalds zakazana koordynacja cenowa 
była realizowana właśnie przez tę ostatnią39. 

Po	drugie, uprzednia kontrola materiałów marketingowych franczyzodawcy nie może służyć 
jako dorozumiany/pośredni sposób nadzoru czy franczyzobiorca nie zaniża cen. Tzn. nie może 
być tak, że franczyzodawca uniemożliwia albo opóźnia wejście w życie tych form reklamy fran-
czyzobiorcy, które w jego ocenie promują zbyt niskie ceny (może natomiast sprzeciwić się cenom 
zbyt wysokim). Ten środek kontroli może mieć na celu wyłącznie ochronę integralności, spójności 
i jakości wizerunku sieci, ale nie ochronę przed agresywną polityką cenową poszczególnych fran-
czyzobiorców (lub podejmowaniem przez nich innych konkurencyjnych działań, dopuszczalnych 
w świetle prawa). 

W orzecznictwie polskim i unijnym brak przykładów, w których omawiane ograniczenie oce-
niane byłoby z punktu widzenia zwykłej umowy dystrybucyjnej. Niemniej, jak się wydaje w przy-
padku zwykłej umowy dystrybucyjnej – w przeciwieństwie do franczyzy – całkowite pozbawienie 
dystrybutora prawa do organizowania samodzielnych akcji reklamowych (a jedynie w uzgodnieniu 
z dostawcą) mogłoby zostać uznane za ograniczenie konkurencji40. 

3.	Obowiązek	raportowania	

Bardzo ważną formą współpracy między stronami jest obowiązek raportowania, w tym tak-
że co do stosowanych cen detalicznych. Warto zwrócić uwagę, że w sprawie Sfinks Polska S.A. 
przedsiębiorca ten przyznał, że za pośrednictwem systemu komputerowego na bieżąco monitoruje 
aktualne ceny sprzedaży franczyzobiorców w celu „weryfikowania zgodności działań restaurato-
rów z zakładaną polityką cenową Sfinks”41. 

Prezes UOKiK nie nakazał jednak rezygnacji ze stosowania modułu dającego franczyzodaw-
cy bieżący wgląd w aktualne i historyczne ceny detaliczne stosowane przez franczyzobiorców. 
Zakazał jedynie stosowania porozumienia polegającego na ustalaniu sztywnych cen sprzedaży 
produktów oferowanych w restauracjach Sphinx42. A contrario oznacza to przyzwolenie na sto-
sowanie tego typu systemów. 

W mojej ocenie będą one co do zasady43 także dopuszczalne w przypadku zwykłej dystry-
bucji – nie występują tutaj zatem różnice między tymi dwoma formami dystrybucji44. Warto tu 

38 Zob. decyzja Komisji w sprawie ServiceMaster, pkt 18; oraz decyzja w sprawie Yves Rocher, pkt 44. 
39 OECD, Report on Competition Policy and Vertical Restraints: Franchising Agreements, s. 95–108, (b. d.), s. 100.
40 Można zastanowić się nad kwalifikacją takiego ograniczenia jako pośredniego ustalania warunków sprzedaży towarów, zakazanego przez art. 6 
ust. 1 pkt 1 ustawy, aczkolwiek osobiście byłbym ostrożny z taką interpretacją. Dla porządku dodajmy, że ograniczenie prawa do samodzielnych akcji 
reklamowych w relacjach horyzontalnych traktowane jest jako kartel kontyngentowy (zob. np. A. Stawicki [w:] A. Stawicki, E. Stawicki (red.), Ustawa 
o ochronie konkurencji i konsumentów – Komentarz, Oficyna Wolters KLuwer Polska, Warszawa 2011, s. 257–258). 
41 Zob. pkt 29 decyzji Prezesa UOKiK w sprawie Sfinks.
42 Zob. pkt I sentencji ww. decyzji. 
43 Uważam, że aby zakwestionować legalność takiego systemu, organ antymonopolowy musiałby udowodnić, że w konkretnej sytuacji jego skutkiem 
jest ograniczenie konkurencji (np. poprzez wzrost cen ponad poziom rynkowy), albo że system ten służy do monitorowania RPM.
44 Przy czym w obydwu przypadkach informacje o cenach sprzedaży nie mogą być udostępniane stronom trzecim. W przeciwnym razie istnieje ryzyko 
zarzutu stosowania tzw. zmowy hub and spoke, zob. na ten temat: A. Bolecki, Polish Antitrust Experience with Hub-and Spoke Conspiracies, „Yearbook 
of Antitrust and Regulatory Studies” 2011, nr 4(5), s. 25–46. 
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zwrócić uwagę na pogląd F. Wijckmans i F. Tuytschaever, którzy zasadnie podkreślają, że samo 
monitorowanie przez dostawcę cen sprzedaży stosowanych przez dystrybutorów nie może być 
kwestionowane, o ile nie łączy się z innymi środkami zmierzającymi do usztywnienia cen45.

4.	Relacje	horyzontalne	między	stronami	umowy	franczyzy

W znacznej części przypadków franczyzobiorca będzie prowadził pewną liczbę własnych 
sklepów. Przykładowo Sfinks prowadził 46 własnych restauracji pod marką Sphinx, wobec 45 re-
stauracji franczyzowych Sphinx46. Oznacza to, że franczyzodawca staje się jednocześnie istotnym 
konkurentem własnych franczyzobiorców (a zatem w pewnym zakresie relacje wertykalne zamie-
niają się w horyzontalne). Niemniej znajdzie tutaj zastosowanie § 6 Polskiego Rozporządzenia 
Wertykalnego, który akceptuje takie sytuacje47. W konsekwencji okoliczność ta będzie miała 
drugorzędne znaczenie dla analizy antymonopolowej48. W tym obszarze nie występują różnice 
między franczyzą a zwykłą umowa dystrybucji.

V.	Ustalanie	cen	odsprzedaży	w	sieciach	franczyzowych

1.	Ustalanie	cen	odsprzedaży	w	sieciach	franczyzowych	–	uwagi	ogólne

Zgodnie z utrwalonym i jednolitym orzecznictwem zarówno unijnym, jak i z krajów człon-
kowskich wertykalne porozumienia cenowe są uznawane za zakazane ze względu na cel, bez 
konieczności wykazania przez organ antymonopolowy istnienia lub braku antykonkurencyjnych 
skutków takiego porozumienia49. Doprecyzujmy, że chodzi o porozumienia mające na celu zo-
bowiązanie dystrybutora przez dostawcę do stosowania minimalnych lub sztywnych cen od-
sprzedaży jego produktów (dalej: RPM od ang. Retail Price Maintanance), nie zaś o niewiążące 
rekomendowanie cen lub ustalanie cen maksymalnych, o ile mogą one być swobodnie obniżane 
przez dystrybutora/franczyzobiorcę.

Przedsiębiorca, który jest zaangażowany w praktykę RPM, może wykazać w oparciu o insty-
tucję indywidualnego zwolnienia, że w konkretnym przypadku przynosi ona więcej prokonkuren-
cyjnych korzyści niż antykonkurencyjnych strat. W Polsce powinno to nastąpić w oparciu o art. 8 
ustawy. Franczyzodawca zwolni się z zarzutu naruszenia prawa ochrony konkurencji, jeśli udo-
wodni, że RPM: a) przyczynia się do polepszenia produkcji, dystrybucji towarów lub do postępu 
technicznego lub gospodarczego oraz b) zapewnia nabywcy lub użytkownikowi odpowiednią część 
korzyści wynikających z ograniczenia, oraz c) ograniczenie nie nakłada na zainteresowanych 

45 F. Wijckmans, F. Tuytschaever, Vertrical Agreements …, s.145.
46 Zob. pkt 11 ww. decyzji.
47 Zakładając, że franczyzobiorca nie jest jednocześnie konkurentem franczyzodawcy na najwyższym szczeblu obrotu, tj. np. w przypadku Sfinksa – nie 
działa jako franczyzodawca w konkurencyjnej sieci. Sytuacja taka w praktyce nie będzie miała miejsca wobec powszechnie stosowanych w umowach 
franczyzy zakazów angażowania się w działalność konkurencyjną.
48 W decyzji Prezesa UOKiK w sprawie Sfinks horyzontalny wymiar praktyki został jedynie zaznaczony w dwóch zdaniach w pkt.108 decyzji, bez 
uwzględnienia tego faktu ani w zakresie kwalifikacji praktyki, ani w zakresie wymiaru kary.
49 Temat ten w odniesieniu do poszczególnych jurysdykcji jest szeroko omawiany m.in. w OECD, Policy Roundtables, Retail Pricce Maintenence, 2008. 
Pobrano z: http://www.oecd.org/daf/competition/43835526.pdf. Jedynym z nielicznych wyjątków od podejścia zakładającego, że porozumienia cenowe 
(wertykalne i horyzontalne) nie są zakazane ze względu na cel, jest sprawa VISA, w której Komisja uznała, że celem porozumienia cenowego o płatności 
kartami VISA nie było ograniczenie konkurencji. W konsekwencji Komisja przeanalizowała jego potencjalne skutki. Ustaliwszy, że system VISA może 
mieć antykonkurencyjne skutki, Komisja uznała, że zasługuje on na indywidualne zwolnienie w oparciu o (obecny) art. 101 ust. 3 TFUE (zob. pkt 69–71 
decyzji Komisji z 24 lipca 2002 w sprawie Visa International – Multilateral Interchange Fee publikowanej w Dz. Urz. UE 2002 L 318/17). Zaznaczmy, 
że takie podejście spotkało się z krytyką jako niespójne z powszechnie przyjętą metodologią analizy porozumień cenowych – zob. Konkurrensverket – 
Swedish Competition Authority w raporcie Object contra effect in Swedish and European competition law, 2009, s. 23 i cytowane tam: A. Jones, B. Sufrin, 
EC Competition Law, 3rd Edition, Oxford University Press, Oxford 2008, s. 223–224. 
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przedsiębiorców ograniczeń, które nie są niezbędne do osiągnięcia tych celów, oraz d) nie istnieje 
ryzyko wyeliminowania konkurencji.

Co ważne, ciężar dowodu łącznego spełnienia ww. przesłanek spoczywa na przedsiębiorcy. 
Analogiczne rozwiązania przyjęte są w UE i krajach członkowskich, podobna metodologia analizy 
działa również w Stanach Zjednoczonych50. 

Odnosząc powyższe do decyzji UOKiK w sprawie Sfinks Polska S.A., przedsiębiorca ten – jak 
wynika z uzasadnienia decyzji – nie podjął obrony w oparciu o instytucję indywidualnego zwol-
nienia51. Wobec powyższego Prezes UOKiK prawidłowo zakwalifikował wertykalne porozumie-
nie cenowe jako zakazane co do celu, nie rozważając możliwości zastosowania indywidualnego 
zwolnienia, skoro Sfinks się o nie nie ubiegał.

Zakwalifikowanie komentowanej praktyki Sfinks przez UOKiK jako wertykalnego porozumienia 
cenowego zakazanego ze względu na cel bez konieczności badania, czy miało ono antykonku-
rencyjne skutki, jest spójne z dotychczasowym orzecznictwem zarówno Komisji Europejskiej, jak 
i krajowych organów antymonopolowych. 

2.	Dotychczasowe	orzecznictwo	dotyczące	RPM	w	sieciach	franczyzowych

Od lat osiemdziesiątych organy antymonopolowe w sposób spójny i konsekwentny uznawa-
ły, że zakazane jest stosowanie RPM w relacjach franczyzowych, przy czym w praktyce zakaz 
ten miał charakter bezwzględny. Przykładowo tylko w latach osiemdziesiątych w Finlandii odno-
towano dwie takie sprawy (na rynku ubrań i mebli); we Francji trzy – dotyczące perfum, obuwia 
sportowego (adidas) i sieci fast food (La Croissanterie); w Niemczech dwie sprawy – dotyczące 
sieci restauracji (Wienerwald) i sieci fast food (McDonald’s). Analogiczny pogląd wyrażały organy 
antymonopolowe z Kanady, USA, Japonii, Nowej Zelandii, Norwegii, Szwecji i Wielkiej Brytanii52. 

W UE porozumienia franczyzowe były przedmiotem następujących spraw: decyzja Komisji 
w sprawie Charles Jourdan (1988)53; decyzja Komisji w sprawie ServiceMaster (1988)54; decyzja 
Komisji w sprawie Computerland (1987)55; decyzja Komisji w sprawie Pronuptia (1987)56; decy-
zja Komisji w sprawie Yves Rocher (1986)57; wyrok Trybunału w sprawie Pronuptia (1986)58. We 
wszystkich tych decyzjach Komisja (a w ostatniej Trybunał) zwracała uwagę, że franczyzobiorca 
musi mieć swobodę kształtowania swoich cen detalicznych. W części decyzji Komisja zaznaczyła, 
że dopuszczalne jest jedynie rekomendowanie cen sprzedaży albo ustalenie maksymalnych cen 
sprzedaży, pod warunkiem że franczyzobiorca może je swobodnie obniżać. 

Również polska praktyka antymonopolowa odnotowała szereg konsekwentnych decyzji do-
tyczących polityki cenowej stosowanej w sieciach franczyzowych. Pierwszą z nich była decyzja 
Urzędu Antymonopolowego z 1992 r. w sprawie Ruch S.A.59, w której zakwestionowano zapis 

50 Podobieństwa i różnice między amerykańską rule of reason a europejskim systemem zwolnień indywidulanych omawiam w: A. Bolecki, Wymiana 
informacji między konkurentami w ocenie organów ochrony konkurencji, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW, Warszawa 2013, s. 48–51.
51 Decyzja Prezesa UOKiK w sprawie Sfinks Polska S.A., pkt 138.
52 Sprawy i poglądy cytowane za: OECD, Report on Competition Policy and Vertical Restraints: Franchising Agreements, s. 95–108 (b.d.).
53 Decyzja Komisji z 2 grudnia 1988 w sprawie Charles Jourdan, Dz.Urz. UE 1989 L 35/31.
54 Decyzja Komisji z 14 listopada 1988 w sprawie ServiceMaster; Dz.Urz. UE 1988 L 332/38.
55 Decyzja Komisji z 13 lipca 1987 w sprawie Computerland; Dz.Urz. UE 1987 L 222/12.
56 Decyzja Komisji z 17 grudnia 1986 w sprawie Pronuptia; Dz.Urz. UE 1987 L 13/39 (uwaga: nie jest to ta sama sprawa, której dotyczył wyrok Trybunału).
57 Decyzja Komisji z 17 grudnia 1986 w sprawie Yves Rocher; Dz.Urz. UE 1987 L 8/49.
58 Wyrok Trybunału z 28 stycznia 1986 w sprawie Pronuptia de Paris GmbH v. Pronuptia de Paris Irmgard Schillgallis; 161/84; ECR 1986 00353.
59 Decyzja z 27 lutego 1992 r. nr UA/DŁ/500-92/JG/92, niepublikowana, utrzymana w całości w mocy wyrokiem Sądu Antymonopolowego z 21 lipca 
1992 roku (XVII Amr 12/92 – publikowany w LEX Omega).
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umowy franczyzowej dający Ruchowi S.A. wyłączne prawo do ustalania spójnej polityki cenowej 
dla sieci jego kiosków, w szczególności w zakresie wskazywania cen minimalnych, które miały 
być stosowane przez franczyzobiorców. Następnie w 2003 roku Prezes UOKiK wydał jedenaście 
decyzji zakazujących RPM w systemie dystrybucji stosowanym przez Grupę Lotos (wykorzystu-
jącym m.in. umowy franczyzy)60. Można wskazać także na decyzję UOKiK z 2009 roku dotyczą-
cą zakazu RPM w sieci franczyzowej „Gabinety Partnerskie Rolletic”61 oraz decyzję z 2010 r.62 
dotyczącą ustalania cen detalicznych między PKN Orlen a franczyzową stacją paliw „Kogut”, 
w której została nałożona rekordowo wysoka kara w wysokości 52 736 994,19 złotych, następnie 
zmniejszona o połowę wyrokiem SOKiK63.

Jedynym znanym mi wyjątkiem od powyższej linii orzeczniczej jest – odosobniony – pogląd 
Sądu Apelacyjnego w Katowicach, który uznał, że: „[…] stosowanie jednolitych cen za określo-
ne rodzaje towarów jest cechą tego rodzaju działalności gospodarczej. Dowolne ustalenie cen 
przez poszczególnych partnerów sieci mogłoby hamować rozwój dystrybucji. L. Stecki w pracy 
„Franchising”, Toruń 1996, podkreśla, że w przypadku franchisingu subordynacyjnego (podpo-
rządkowanego), występuje właśnie znaczne oddziaływanie beneficjenta (dawcy franchisingu) na 
kształtowanie cen sprzedaży”64. 

W świetle powyższego uzasadniona jest teza, że decyzja UOKiK w sprawie Sfinks Polska 
S.A. stanowi kontynuację dotychczasowej stabilnej, konsekwentnej i spójnej linii orzeczniczej 
stosowanej nie tylko w Polsce i UE, ale także przez krajowe organy antymonopolowe. Pytanie 
tylko, czy jej utrzymywanie jest nadal zasadne.

W kwestii zmiany przedstawionego powyżej podejścia do RPM toczy się obecnie ożywiona 
dyskusja, która sprowadza się do tego czy traktowanie RPM jako praktyki de facto zawsze zaka-
zanej jest zasadne, czy też bardziej właściwe jest wyodrębnienie takich sytuacji, w których RPM 
będzie dozwolone. A jeśli tak, jakie miałyby być to sytuacje i w oparciu o jakie instrumenty prawne/
ekonomiczne prowadzić ich analizę65. Osobiście jestem zwolennikiem pozostawienia obecnego 
systemu, w którym RPM traktowane jest jako praktyka zakazana ze względu na cel, z zastrze-
żeniem jednak pożądanej zmiany orzecznictwa poprzez wprowadzenie praktycznej, a nie – jak 
ma to miejsce obecnie – czysto teoretycznej możliwości „zalegalizowania” RPM w trybie indywi-
dualnego zwolnienia. 

3.	RPM	w	sieci	franczyzowej	a	w	zwykłej	dystrybucji

Zasadne jest pytanie o to, czy istota umowy franczyzy powoduje, że RPM w tej formie 
współpracy powinno być łagodniej traktowane niż w przypadku zwykłych umów dystrybucyjnych. 

60 Decyzje Prezesa UOKiK – Delegatura w Gdańsku z 31 grudnia 2003 roku Nr RGD 18/2003 do 28/2003.
61 Decyzja Prezesa UOKiK – Delegatura w Poznaniu z 31 grudnia 2009 r RPZ nr 31/2009.
62 Decyzja Prezesa UOKiK z 16 lipca 2010 Nr DOK – 6/2010.
63 Wyr. SOKiK z 25 września 2012 roku w sprawie XVII Ama 46/11.
64 Wyr.Sądu Apelacyjnego w Katowicach z 4 marca 1998 r. (I ACa 636/98). Należy wyjaśnić, że wyrok ten zapadł w sprawie cywilnej, w której sąd nie 
odwoływał się do przepisów prawa konkurencji. Wątek cen sprzedaży był rozpatrywany przez sąd w kontekście zarzutu franczyzobiorcy (pozwanego), 
który bezskutecznie twierdził, że brak możliwości samodzielnego kształtowania cen sprzedaży sprawił, że był on bardziej pracownikiem franczyzodawcy 
niż niezależnym przedsiębiorcą. 
65 Cenne są tutaj spostrzeżenia: A. Zawłockiej-Turno i B. Turno, Ustalanie sztywnych lub minimalnych cen odsprzedaży jako porozumienie ograni-
czające konkurencję ze względu na cel (przedmiot) w prawie unijnym, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2011, R. LXXIII, z. 4, s. 82–87. 
Zob także: D. Aziewicz, Pytanie o zasadność stosowania analizy ekonomicznej wobec minimalnych cen odsprzedaży w polskim prawie konkurencji, 
iKAR 2013, nr 3(2), s. 8–22; J. Fidala, Narzucanie minimalnych i sztywnych cen odsprzedaży z punktu widzenia celu oraz skutków rynkowych, iKAR 
2012, nr 3(1), s. 26–41; Alison Jones, Resale Price Maintenance: A Debate About Competition Policy in Europe?, August 2009 European Competition 
Journal, s. 479–514; Emanuelle Giovannetti i David Stallibrass, Three Cases in Search of a Theory: Resale Price Maintenance in The UK. European 
Competition Journal. December 2009, s. 641–654.
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Uważam, że ze względu na opisane w punkcie 2.2. odmienności franczyzy odpowiedź na to py-
tanie jest twierdząca, z zaznaczeniem jednak, że w praktyce będą to sytuacje rzadkie. W konse-
kwencji ewentualna legalizacja RPM w umowach franczyzy powinna być analizowana w oparciu 
o instytucję indywidualnego zwolnienia. Zwolnienie takie powinno być nieco łatwiejsze do uzyska-
nia niż w przypadku zwykłej dystrybucji (co nie zmienia faktu, że i tak będzie to zadanie bardzo 
trudne). Ocena RPM w umowach franczyzy i w umowach dystrybucyjnych będzie zatem zbliżona, 
z zastrzeżeniem, że jak się wydaje w ograniczonej liczbie indywidualnych przypadków franczyzy 
powinny istnieć większe szanse na zalegalizowanie RPM niż w przypadku klasycznych umów 
dystrybucyjnych. 

Najważniejszym przykładem na powyższe jest RPM w kampaniach niskich cen organizo-
wanych w sieciach franczyzowych, zgodnie z ogólnymi zasadami określonymi w orzeczeniu SN 
z listopada 201266 i w Wytycznych Wertykalnych KE z 2010 roku67. W ww. dokumentach stwier-
dzono, że posługiwanie się RPM można uznać za prokonkurencyjne w przypadku łącznego 
spełnienia trzech przesłanek: a) zorganizowanie przez dostawcę kampanii niskich cen; b) prowa-
dzonej w sieciach typu franczyzowego (charakteryzujących się jednolitym modelem dystrybucji); 
c) w okresie 2–6 tygodni. Co ważne, rozumienie RPM w tym przypadku zawężone jest do cen 
sztywnych, a nie minimalnych68.

Niestety ani SN, ani Komisja nie precyzują, jak liczyć ww. okres 2–6 tygodni, w którym moż-
na stosować RPM, tj. przykładowo, ile razy w ciągu roku można zorganizować taką kampanię 
na ten sam produkt. Nie ma podstaw, aby przyjąć, że okres 6 tygodni nie może być kilkukrotnie 
powtarzany w ciągu jednego roku kalendarzowego. Jednakże obejściem wspomnianej reguły 
byłoby organizowanie takich (rzekomych) promocji na ten sam produkt jedna po drugiej. Jak się 
wydaje, takie kampanie mogą być organizowane na ten sam produkt kilka razy w roku; powinny 
być jednak oddzielone racjonalnymi terminami69. Nie ma w mojej ocenie przeszkód, aby w tym 
samym terminie franczyzodawca organizował kampanie niskich cen z wykorzystaniem RPM na 
różne produkty. Sumowaniu podlegałyby w mojej ocenie tylko kampanie dotyczące tego samego 
produktu. 

W świetle powyższego można podać następujący przykład. Ogólnopolska sieć fast food 
chce wprowadzić w okresie ferii zimowych oraz 6 tygodni wakacji letnich na terenie całego kraju 
we wszystkich swoich placówkach cenę 1,99 zł za kanapkę (która wcześniej w zależności od 
lokalizacji kosztowała np. między 1,90 a 2,30 zł). Takie czasowe ujednolicenie ceny częścio-
wo „w dół” ma prokonkurencyjny wymiar, ponieważ buduje spójny i jednolity wizerunek sieci, 
ułatwiając wprowadzenie jednej ogólnopolskiej reklamy zawierającej cenę sprzedaży „1,99 zł”, 
przy jednoczesnym zagwarantowaniu znacznej części konsumentów ceny niższej niż dotychczas. 

Częściowo podobna sytuacja była analizowana przez niemiecki sąd najwyższy w wyroku 
z 8 kwietnia 2003 roku70. Chodziło o krótkoterminową akcję sprzedaży batoników Duplo w jede-

66 Zob. uzasadnienie wyr. SN z 23 listopada 2011 r. w sprawie III SK 21/11, pkt 18.
67 Wytyczne Wertykalne KE 2010, pkt 225.
68 Ewentualnie w grę może wchodzić połączenie ceny minimalnej z maksymalną, ale nie sama cena minimalna. 
69 W kontekście dopuszczalnej liczby takich kampanii warto zwrócić uwagę na art. 15 ust. 5 pkt 1 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, który 
stanowi, że dopuszczalna jest sprzedaż poniżej kosztów w sklepach o powierzchni sprzedaży powyżej 400 m2, o ile ma charakter wyprzedaży posezo-
nowej, dokonywanej dwa razy w roku na koniec sezonu letniego i zimowego, trwającej każdorazowo nie dłużej niż miesiąc. Ustawodawca potwierdza 
zatem, że kampanie niskich cen są zwyczajowo organizowane co najmniej dwa razy w roku.
70 Sprawa KZR 3/02, wyrok publikowany w serwisie beck-online.de.
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nastosztukowym opakowaniu. Akcja wspierana była kampanią reklamową producenta z hasłem 
„jeden batonik więcej, ale więcej nie kosztuje”. Zarzut dotyczył tego, że dystrybutorzy, nie mogąc 
wprowadzać konsumentów w błąd, musieli w praktyce usztywnić swoje ceny na czas ww. kampanii 
reklamowej (tj. stosować je w wysokości, takiej jak dotychczas). Niemiecki sąd uznał jednak, że 
m.in. z uwagi na krótki okres trwania kampanii i umiarkowanie odczuwalne ograniczenie cenowe 
praktyka nie miała antykonkurencyjnego charakteru. 

Ponadto Komisja, a w ślad za nią Sąd Najwyższy akceptują jeszcze dwie inne sytuacje sto-
sowania RPM – jeśli RPM jest niezbędnym środkiem ułatwiającym wejście producenta na nowy 
rynek oraz w wyjątkowych sytuacjach – jako narzędzie do zwalczania efektu jazdy na gapę71. 
Przy czym dwa ostatnie wyjątki – w odróżnieniu od pierwszego – mają zastosowanie także do 
zwykłej dystrybucji. 

Jak wynika z decyzji Prezesa UOKiK w sprawie Sfinks Polska S.A. oraz Orlen Oil72, Urząd 
akceptuje dopuszczalność stosowania RPM w opisanych powyżej sytuacjach, oczekując jednak-
że, że strona postępowania udowodni prokonkurencyjne efekty RPM, co z pewnością nie jest 
zadaniem łatwym. 

Niezależnie od omówionych powyżej sytuacji należy w mojej ocenie przyjąć, że specyfika 
franczyzy73 powoduje, że uzyskanie indywidualnego zwolnienia na RPM powinno być praktycz-
nie możliwe także w innych – wyjątkowych – przypadkach franczyzy. Przykładowo, jeśli franczy-
zodawca stworzył sieć bardzo luksusowych i elitarnych restauracji, otoczonych aurą prestiżu, 
i jednocześnie poniósł znacznie wyższe od przeciętnych nakłady na rozwój i reklamę tej sieci, 
ma w mojej ocenie prawo oczekiwać, że ceny detaliczne nie będą na poziomie, który w sposób 
ewidentny niszczy ów elitaryzm i prestiż, zagrażając wizerunkowi sieci i całemu przedsięwzię-
ciu. Przy czym w takiej sytuacji widziałbym możliwość zastosowania ogólnej klauzuli umownej, 
która zobowiązywałaby franczyzobiorców do stosowania cen w wysokości niezagrażającej reno-
mie sieci – tj. wprowadzenie ograniczonego marginesu swobody cenowej dla poszczególnych  
restauratorów74. 

VI.	Zakaz	konkurowania
Zgodnie z § 3 pkt 12 Polskiego Rozporządzenia Wertykalnego zakaz konkurowania oznacza:

a) wyłączenie uprawnień nabywcy do wytwarzania, zakupu, sprzedaży lub odsprzedaży towa-
rów substytucyjnych (zakaz angażowania się w działalność konkurencyjną) lub

b) zobowiązanie nabywcy do dokonywania u określonego przedsiębiorcy ponad 80% swoich 
wszystkich zakupów towarów objętych porozumieniem wertykalnym i towarów substytu-
cyjnych75 (tak rozumiany zakaz konkurowania będzie często tożsamy z zobowiązaniem 

71 Sytuacje te szczegółowo omawiam w: A. Bolecki, Ustalanie minimalnych cen odsprzedaży – czas na zmiany. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego 
z dnia 23 listopada 2011 r. w sprawie III SK 21/11 (Röben Ceramika Budowlana), iKAR 2012, nr 3(1), s. 103–113.
72 Decyzja Prezesa UOKiK z 31 grudnia 2012 roku nr DOK -9/2012, zob. pkt 164 i następne decyzji. 
73 Zob. cechy charakterystyczne franczyzy omówione w punkcie 2.2. niniejszego artykułu.
74 Niemniej należy zauważyć, że podobna klauzula była stosowana w umowach sieci Pronuptia. Klauzula ta zakazywała franczyzobiorcy wyrządzania 
szkody Pronuptii poprzez stosowanie cen detalicznych, które mogły stanowić zagrożenie dla renomy sieci. Wspomniany zapis umowny został zakwe-
stionowany przez Komisję Europejską, a Pronuptia usunęła go z wzorów umów. Zob. pkt 12c decyzji Komisji w sprawie Pronuptia z 1987 roku. 
75 § 3 pkt 3 Polskiego Rozporządzenia Wertykalnego definiuje zobowiązanie wyłącznego zakupu jako: „klauzule zawarte w porozumieniach wertykal-
nych, na podstawie których nabywca bezpośrednio lub pośrednio zobowiązuje się kupować towary objęte porozumieniem wertykalnym wyłącznie od 
jednego dostawcy”.
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wyłącznego zakupu, które może oznaczać zakaz zakupu i w konsekwencji także sprzedaży 
towarów konkurencyjnych76).
Zakaz konkurowania jest co do zasady dopuszczalny na okres do pięciu lat. Przy czym w jednej 

umowie mogą występować jednocześnie dwie ww. jego odmiany77. Niemniej jeśli franczyzobiorca 
(dystrybutor) prowadzi działalność w lokalu, do którego prawa przysługują dostawcy, zakaz kon-
kurowania może trwać tak długo, jak korzystanie z lokalu78. Jest to dość oczywiste rozwiązanie 
– trudno bowiem oczekiwać od dostawcy, że będzie tolerował prowadzenie we własnym lokalu 
działalności na rzecz jego konkurentów. 

W literaturze wyrażany jest pogląd, że maksymalny okres pięciu lat, na który można wprowa-
dzić zakaz konkurowania, można stosunkowo łatwo i skutecznie zmodyfikować. Otóż, jeśli strony 
przed upływem 5 lat (np. po 3 latach czasu trwania jednego porozumienia) zawrą nowe, podobne 
porozumienie obejmujące klauzule niekonkurowania na 5 lat, wówczas maksymalny pięcioletni 
termin zakazu niekonkurowania jest zachowany79. Podobne stanowisko wyrazili F. Wijckmans 
i F. Tuytschaever. Autorzy ci przyjmują, że jeśli po upływie okresu 5 lat zakaz konkurowania wygasa, 
a następnie nabywca wedle własnego wyboru może przystąpić do ponownych negocjacji zakazu 
konkurowania i dobrowolnie zgodzi się na taki ponowny zakaz, wówczas okres 5 lat liczy się od 
nowa80. Jest to ciekawy, acz kontrowersyjny pogląd, albowiem § 12 Polskiego Rozporządzenia 
Wertykalnego (podobnie jak art. 5(1)a Rozporządzenia UE) zakazuje ograniczeń, które w sposób 
bezpośredni lub pośredni, wyraźny lub dorozumiany zakazują konkurowania na czas określony 
dłuższy niż pięć lat lub na czas nieokreślony81. W konsekwencji w mojej ocenie zawieranie umów 
z zakazem konkurowania (dotyczącym tego samego zakresu) na kolejne okresy kilkuletnie (nawet 
dzielone krótkimi przerwami) spełnia w mojej ocenie przesłankę „pośredniego” ustalania zakazu 
konkurencji na czas określony dłuższy niż 5 lat, chyba że przerwa między poszczególnymi zaka-
zami będzie długotrwała82. Stanowisko Komisji nie jest niestety w tym zakresie jasne83. 

W odróżnieniu od powyższych rozważań dotyczących zwykłych umów dystrybucyjnych, 
w przypadku umów franczyzowych przynajmniej częściowy zakaz konkurowania będzie musiał 
trwać dłużej niż pięć lat – i jest to bardzo istotna różnica w stosunku do zwykłych umów dystry-
bucyjnych. W przeciwnym razie musielibyśmy zaakceptować – przykładowo – sprzedaż kanapek 
Burger King w sieci McDonald’s, co choćby prima facie jest nieracjonalne. Możliwość wydłużenia 
zakazu konkurowania przez franczyzobiorców na okres ponad pięć lat powinna być analizowana 
w oparciu albo o instytucję indywidualnego zwolnienia, albo ancillary restraints. W przypadku 
umów franczyzy możliwość taka powinna zostać zaakceptowana, albowiem zakaz ten nie ma 

76 Taki pogląd – z którym moim zdaniem należy się zgodzić – wyraża R. Poździk, Dystrybucja produktów…, s. 132. Wspomniany autor cytuje jedno-
cześnie: D. Goydera, EU Distribution Law, Hart Publishing 2000, który wyraża zdanie odmienne, tj. że wyłączność zakupów nie jest tożsama z zakazem 
konkurowania, wobec czego może trwać przez okres dłuższy niż 5 lat. 
77 Zob. Wytyczne Wertykalne KE 2010, pkt 152; zob. także Van Bael & Bellis, Competition Law…, s. 269.
78 Zob. § 12 pkt 1 Polskiego Rozporządzenia Wertykalnego. 
79 K. Kohutek, Obowiązek niekonkurowania w porozumieniach wertykalnych, [w:] Praktyczne wyjaśnienia oraz wzory umów i pism, Wydawnictwo 
Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2001–2013.
80 F. Wijckmans, F. Tuytschaever, Vertrical Agreements…, s. 189.
81 Odmienny od K. Kohutka oraz […] pogląd wyraża E.D. Sage, która stwierdza, że nie można „obejść warunku 5 lat poprzez np. zawieranie umów na 
3 lata i ich milczące odnawianie”, zob. E.D. Sage [w:] A. Jurkowska, T. Skoczny (red.), Wyłączenia grupowe spod zakazu porozumień ograniczających 
konkurencję we Wspólnocie Europejskiej i w Polsce, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW, Warszawa 2008, s. 237. W mojej ocenie bar-
dziej trafny jest pogląd E.D. Sage.
82 Długotrwałym będzie w mojej ocenie w szczególności taki okres, który daje nabywcy faktyczną szansę rozpoczęcia działalności z konkurencyjnym 
dostawcą.
83 Zob. Wytyczne Wertykalne KE 2010, pkt. 66 ; wcześniejsze Wytyczne KE z 2000 roku nieco odmiennie omawiały tę kwestię (zob. ich punkt 58). 
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na celu ograniczenia konkurencji, a jest obiektywnie uzasadniony koniecznością zachowania 
spójności sieci i ochrony know-how. Warto tutaj wskazać stanowisko Komisji, która przyjmuje, że 
przekazanie istotnego know-how uzasadnia zwykle zakaz konkurowania przez cały czas obo-
wiązywania umowy franczyzy84.

Ponadto w przypadku franczyzy często znajdzie zastosowanie – przewidziana w § 12 pkt 3 
Polskiego Rozporządzenia Wertykalnego – możliwość zakazania po wygaśnięciu umowy prawa 
do wytwarzania, zakupu, sprzedaży lub odsprzedaży towarów substytucyjnych (i w mojej ocenie 
– co wprost nie wynika z ww. przepisu – także tych samych towarów co dotychczas), o ile do-
tyczy lokalu lub terenu, na którym franczyzobiorca/dystrybutor prowadził uprzednio działalność 
oraz o ile jest to niezbędne do ochrony przekazanego mu know-how85. Zakaz taki może trwać nie 
dłużej niż jeden rok po wygaśnięciu umowy, przy czym zakaz na używanie i ujawnianie know-how 
może być bezterminowy86. 

W praktyce wątpliwości budzić może to, jak rozumieć sformułowanie „teren, na którym fran-
czyzobiorca/dystrybutor prowadził uprzednio działalność”. Czy terenem tym będzie obszar całego 
kraju, województwa, miasta, a może dzielnicy? Praktyka Komisji nie jest tutaj niestety spójna. 
W sprawie Computerland Komisja wymogła na tym przedsiębiorstwie, aby po wygaśnięciu umo-
wy franczyzy zakaz prowadzenia przez franczyzobiorcę działalności konkurencyjnej w stosunku 
do tej, którą dotychczas prowadził, był ograniczony terytorialnie do obszaru o promieniu 10 ki-
lometrów od jego dotychczasowych punktów sprzedaży87. Z kolei w sprawie Pronuptia Komisja 
zaakceptowała zakaz konkurencji na jakimkolwiek obszarze, na którym mogłoby to stanowić kon-
kurencję dla któregokolwiek z aktualnych franczyzobiorców88. Natomiast w sprawie Yves Rocher 
mowa była ogólnie o zakazie konkurowania na dotychczas wyłącznym terenie działania byłego 
franczyzobiorcy89. 

Warto dodać, że w zdecydowanej większości sytuacji omawiany zakaz konkurowania będzie 
dotyczyć stacjonarnych punktów sprzedaży. W takich sytuacjach można, w mojej ocenie, odwołać 
się do metod analizy wypracowanych na gruncie koncentracji przedsiębiorców, gdzie przyjmuje 
się, że rynkiem właściwym jest „obszar, z którego klienci mogą łatwo dotrzeć do sklepu”90. Prezes 
UOKiK przyjmuje, że taki obszar obejmuje promień od 20 do 30 min. jazdy samochodem91. 
Niemniej jeśli były franczyzobiorca miał przyznany na wyłączność większy obszar geograficzny, 
wówczas zakaz konkurencji może obejmować cały taki teren, tak jak to zostało zaakceptowane 
przez Komisję w sprawie Yves Rocher. 

84 Zob. Wytyczne Wertykalne KE 2010, pkt 148.
85 Wspomniany § 12 pkt 3 ma zastosowanie także do zwykłych umów dystrybucyjnych, niemniej ponieważ jego celem jest ochrona know-how przeka-
zanego przez dostawcę nabywcy będzie miał zastosowanie przede wszystkim do franczyzy, w ramach której takie know-how jest przekazywane dużo 
częściej niż w przypadku zwykłej dystrybucji.
86 Przy czym należy tutaj uwzględnić przepisy prawa cywilnego, w szczególności art. 3651 KC, który sprzeciwia się trwaniu stosunków „po wsze czasy”. 
Wydaje się, że z cywilistycznego punktu widzenia zakaz wykorzystania know-how powinien być zatem ograniczony racjonalnym terminem (nie krótszym 
od czasu, w którym know-how pozostaje strzeżoną tajemnicą przedsiębiorstwa). 
87 Zob. pkt 22 (iii) decyzji Komisji w sprawie Computerland.
88 Zob. pkt 25i decyzji Komisji w sprawie Pronuptia.
89 Pkt 27, 48 decyzji Komisji w sprawie Yves Rocher.
90 Decyzja KE z 23 października 2000 roku w sprawie Comp/M.2161 – Ahold/Superdiplo.
91 Oczywiście pełna analiza antymonopolowa jest bardziej rozbudowana, zob. na ten temat W. Szymczak, Kontrola koncentracji w sektorze handlu 
detalicznego artykułami codziennego użytku ze szczególnym uwzględnieniem kwestii rynku właściwego, Warszawa 2009. Pobrano z: http://www.com 
petitionforum.uokik.gov.pl/2009/download/presentation_wojciech_szymczak_pl.pdf.
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VII.	Dystrybucja	selektywna	i	wyłączna	 
w ramach jednej sieci franczyzowej

Przyjmuje się, że przedsiębiorca organizujący sieć dystrybucyjną ma do wyboru m.in. jeden 
z dwóch modeli – tj. albo dystrybucję selektywną, albo wyłączną. Zastosowanie jednocześnie 
(w relacjach z tym samym dystrybutorem) dystrybucji selektywnej i wyłącznej może być uznane za 
zbyt daleko idące ograniczenie konkurencji, które co do zasady jest zakazane92. Niemniej w mojej 
ocenie w znacznej części przypadków franczyzy powinna istnieć realna szansa zalegalizowania 
takiego rozwiązania poprzez objęcie konkretnego porozumienia indywidualnym zwolnieniem93. 
Będzie to zależeć od podejścia organu antymonopolowego rozpatrującego daną sprawę, o czym 
poniżej. 

Wyjaśnijmy, że istotą systemu dystrybucji	selektywnej jest to, że dystrybutorzy selektywni 
mogą sprzedawać określone towary/usługi tylko odbiorcom końcowym oraz innym dystrybutorom 
wchodzącym w skład systemu. Oznacza to, że mają oni bezwzględny zakaz sprzedaży dystry-
butorom nieautoryzowanym, tj. niedopuszczonym do systemu dystrybucji selektywnej94. Istotą 
dystrybucji selektywnej nie jest natomiast – jak często się błędnie przyjmuje – to, że dostawca 
dokonuje selekcji dystrybutorów i podejmuje samodzielną (nieuzgodnioną ze swoimi dystrybu-
torami) decyzję, że będzie współpracował tylko z tymi, którzy spełniają określone wymogi. Takie 
rozwiązanie jest bowiem co do zasady dopuszczalne nie tylko w przypadku dystrybucji selek-
tywnej, ale także w zwykłych systemach dystrybucji. Będzie ono prawie zawsze występowało 
w umowach franczyzy i – w mojej ocenie – niezależnie od tego, jak ukształtowane zostaną inne 
obszary współpracy – będzie dozwolone.

Z kolei istotą dystrybucji	wyłącznej jest przypisanie określonym dystrybutorom terytoriów 
(rzadziej grup klientów), na których wyłącznie oni mogą prowadzić aktywną sprzedaż towarów 
dostawcy95. Każdy z dystrybutorów ma przypisany tylko dla siebie teren, na którym powinien kon-
centrować swoją działalność. Sprzedaż na terytoriach przypisanych innym dystrybutorom może 
następować tylko w formie pasywnej, tj. w odpowiedzi na zapytanie następujące z samodzielnej 
inicjatywy klienta96. 

W przypadku umów franczyzy przeważnie niezbędne będzie wprowadzenie dystrybucji se-
lektywnej. W przeciwnym razie będziemy mieli do czynienia z sytuacją, w której dany produkt lub 
usługę można kupić w sieci franczyzowej oraz jednocześnie w każdym innym miejscu, na które 
franczyzodawca nie ma żadnego wpływu. W oczywisty sposób może to kłócić się z istotą tej formy 
współpracy (brak ujednolicenia formatu sprzedaży). Ograniczenie kręgu klientów, z którymi fran-
czyzobiorca może handlować, często będzie stanowiło zatem ograniczenie konkurencji, które jest 
dozwolone jako niezbędne do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania systemu dystrybucji. 

92 Zob. Wytyczne Wertykalne KE 2010, pkt 57 i 152; Rozporządzenie Wertykalne UE, art. 4 pkt c oraz Polskie Rozporządzenie Wertykalne, par. 11 ust. 3.
93 Jak się wydaje, odmiennie w tej kwestii wypowiadają się autorzy w: Van Bael & Bellis, Competition Law …, s. 269, którzy wspominają o zakazie łączenia 
dystrybucji selektywnej z wyłączną, ale nie wspominają o możliwości łagodniejszego traktowania takiego działania w przypadku umów franczyzowych.
94 Wynika to wprost z par. § 3 ust. 5 Polskiego Rozporządzenia Wertykalnego.
95 R. Poździk (Dystrybucja produktów…, s. 62) definiuje dystrybucję wyłączną jako polegającą na istotnym ograniczeniu liczby pośredników, często 
także ograniczeniu sprzedaży danych produktów wyłącznie do jednego punktu sprzedaży w ramach rynku wyodrębnionego na danym terenie. Polskie 
Rozporządzenie Wertykalne określa dystrybucję wyłączną mianem „zobowiązania wyłącznej dostawy” (§ 3 ust. 4). 
Zupełnie czym innym jest zobowiązanie wyłącznych zakupów (zbliżone do zakazu konkurowania i oznaczające obowiązek zakupu określonych towarów 
tylko u jednego dostawcy), zob. także punkt 6 niniejszego artykułu.
96 Różnice między sprzedażą pasywną i aktywną omawiam w: A. Bolecki, Ograniczenia w sprzedaży przez Internet w umowach dystrybucyjnych, 
iKAR 2013, nr 3(2), s. 26–29.
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Dopuszczalne będzie zatem ograniczenie prawa franczyzobiorcy do sprzedaży/dostaw tylko do: 
a) klientów ostatecznych oraz b) do pozostałych franczyzobiorców. Natomiast wyłączenie prawa, 
o którym mowa w punkcie b, czyli obowiązek franczyzobiorców sprzedaży tylko i wyłącznie do 
klientów ostatecznych, stanowi już niedopuszczalne ograniczenie konkurencji, którego zalegalizo-
wanie w drodze indywidualnego zwolnienia w znacznej części przypadków nie będzie możliwe97.

Sieć franczyzowa często będzie wymagać nie tylko dystrybucji selektywnej, lecz także wy-
łącznej. Z badań Philipa Marka Abella wynika, że w ponad połowie analizowanych przez niego 
przypadków franczyzodawcy przyznają różne formy wyłączności98. Zgodnie z ogólnymi zasada-
mi przedstawionymi w pierwszym akapicie niniejszego punktu zakazane jest łączenie w ramach 
jednej sieci dystrybucji selektywnej z dystrybucją wyłączną. Oznacza to, że franczyzodawcy, 
którzy skorzystali z przywileju dystrybucji selektywnej (co w ich przypadku – odmiennie niż przy 
zwykłej dystrybucji – prawie zawsze będzie niezbędne), nie mogą jednocześnie wprowadzić za-
sad dystrybucji wyłącznej. Takie podejście jest w mojej ocenie nazbyt formalistyczne. W praktyce 
oznacza ono, że franczyzobiorca, który ma zainwestować znaczne środki w otworzenie punktu 
sprzedaży, przystosowanego do bardzo konkretnego rodzaju działalności, nie może mieć gwaran-
cji, że w najbliższej okolicy nie zaczną aktywnie działać analogiczni franczyzobiorcy, dublując się 
nawzajem. Zniechęca go to do poczynienia niezbędnych nakładów na założenie punktu sprzedaży 
franczyzowej. Z tego względu połączenie w ramach jednej sieci franczyzowej dystrybucji selek-
tywnej (która przeważnie jest fundamentem franczyzy) oraz dystrybucji wyłącznej (tj. przypisania 
określonego terenu na wyłączność jednemu franczyzobiorcy) w znacznej części przypadków 
powinno zostać zalegalizowane w drodze indywidualnego zwolnienia99. 

W dotychczasowym orzecznictwie takie podejście – słusznie – zaprezentowała Komisja 
Europejska w sprawie Computerland, zezwalając – w drodze wyjątku – na współistnienie dystry-
bucji selektywnej i wyłącznej w ramach sieci franczyzowej zarządzanej przez Computerland100. 

VIII.	Wymogi	co	do	lokalizacji	punktu	sprzedaży
Franczyzodawca ma prawo wymagać, aby franczyzobiorca konsultował z nim lokalizację 

nowo otwieranych placówek. Jeśli z obiektywnych względów lokalizacja wskazana przez franczy-
zobiorcę jest niespójna z koncepcją rozwoju sieci, można zakazać jej wykorzystania. 

W praktyce występują dwa główne powody odmowy akceptacji nowej lokalizacji: a) względy 
jakościowe (niski prestiż okolicy etc.); b) fakt, że w niedalekiej odległości znajduje się konkuren-
cyjny lokal tej samej sieci. 

Odnośnie do pierwszej przyczyny to na gruncie prawa unijnego jest ona w pełni akceptowalna 
i w ogóle nie wchodzi w zakres zakazu z art. 101 ust. 1 TFUE101. 

 97 Takie ograniczenie zostało uznane za niedopuszczalne w sprawie Pronuptia (zob. ostatnie zdanie pkt 21 wyroku Trybunału z 28 stycznia 1986). 
Z kolei w decyzji Komisji w sprawie Computerland wyraźnie podkreślono, że w ramach zaakceptowanego przez Komisję systemu franczyzobiorcy muszą 
mieć prawo sprzedaży między sobą (zob. pkt 26 decyzji).
 98 Zob. Ph.M. Abell, The Regulation of Franchising…, s. 101. 
 99 W pkt 191 Wytycznych Wertykalnych KE 2010 wskazano, że „ograniczenia w sprzedaży (terytorium objęte umową i dystrybucja selektywna) […] 
prawdopodobnie spełniają warunki wyłączenia na mocy art. 101 ust. 3”. 
100 Por. decyzja Komisji w sprawie Computerland, pkt. 26, 28 i punkt 1 i 2.
101 Zob. pkt 19 wyroku Trybunału w sprawie Pronuptia, konsekwentnie powtarzanego w cytowanych decyzjach Komisji. Kwalifikacja takiego wymogu 
jako niewchodzącego w zakres art. 101 ust. 1 TFUE oznacza, że jest on w pełni dopuszczalny bez względu na udziały rynkowe stron. Niemniej w Polsce 
ograniczenia co do lokalizacji są zwolnione na mocy § 11 ust. 2a Rozporządzenia Wertykalnego. Taka kwalifikacja oznacza z kolei, że ograniczenia takie 
są dopuszczalne, jeśli udział stron nie przekracza 30%. Jeśli udział jest wyższy, wówczas istnieje ryzyko zakazu takiej praktyki. 
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W przypadku drugiej z nich dopuszczalne są dwa rozwiązania: a) przypisanie danego teryto-
rium na wyłączność dla określonego przedsiębiorcy102 albo b) przyjęcie zasady, że franczyzodawcy 
mają zakaz otwierania placówek w określonej odległości od swoich konkurentów. 

O wyłączności mowa była powyżej. Dodajmy, że w orzecznictwie analizowany był zapis, który 
zakazywał franczyzobiorcy otwierania więcej niż jednego sklepu na przypisanym mu na wyłącz-
ność terenie. W orzeczeniu w sprawie Pronuptia Trybunał uznał, że taki zakaz zbyt daleko ingeruje 
w prawo franczyzobiorcy i co do zasady stanowi ograniczenie konkurencji (które w konkretnej 
sytuacji może być zalegalizowane na mocy indywidualnego zwolnienia)103. Komisja akceptowa-
ła takie klauzule w oparciu właśnie o ww. instytucję104. Również Philip Mark Abell wskazuje, że 
w praktyce klauzule takie często występują i są pożądane, albowiem zapobiegają „kanibalizacji” 
poszczególnych elementów sieci franczyzowej105. 

Z kolei zakaz otwierania lokalu w określonej odległości od lokali konkurencyjnych nie budził 
wątpliwości w orzecznictwie, de facto jest on bowiem tożsamy z klauzulą wyłączności. 

Porównując powyższe do zwykłej dystrybucji, różnica powstaje w przypadku, jeśli system 
„zwykłej” dystrybucji ma dodatkowo charakter selektywny. Wówczas – jak już wspominałem – 
łączenie go z wyłącznością terytorialną może zostać uznane za antykonkurencyjne, podczas gdy 
w przypadku franczyzy powinno zostać uznane za dozwolone. 

IX.	Wnioski
1. Franczyza jest jedną z kilku form współpracy wertykalnej i podlega tym samym przepisom 

co umowy dystrybucyjne. Odmienności w jej traktowaniu wynikają z praktyki organów anty-
monopolowych, a nie z konkretnych (tj. specyficznych dla franczyzy) przepisów prawa. 

2. Można wyróżnić grupę typowych dla franczyzy ograniczeń związanych z prawami własności 
intelektualnej (zostały one wymienione w punkcie 4 powyżej). Będą one dopuszczalne także 
w zwykłych umowach dystrybucyjnych z następującymi wyjątkami: 

 a)  w zwykłej umowie dystrybucyjnej część z nich może być traktowana jako nadużycie 
pozycji dominującej dostawcy, podczas gdy w przypadku franczyzy będą one, w mojej 
ocenie, obiektywnie uzasadnione;

 b)  w przypadku zwykłej umowy dystrybucyjnej zakaz konkurowania (obejmujący zakaz an-
gażowania się przez dystrybutora w działalność konkurencyjną oraz zobowiązanie do 
zakupu ponad 80% towarów u dostawcy) nie może trwać dłużej niż 5 lat; w przypadku 
franczyzy zakaz konkurowania może trwać tak długo, jak umowa franczyzy oraz jeden 
rok po jej wygaśnięciu; 

 c)  franczyodawca ma pełne prawo do zobowiązania franczyzobiorców do informowania go 
o naruszeniach jego własności intelektualnej i współpracy z nim w walce z takimi naru-
szeniami; w przypadku zwykłych umów dystrybucyjnych kwestia ta może budzić pewne 
wątpliwości, aczkolwiek uważam, że takie zobowiązanie również będzie dopuszczalne 
względem dystrybutorów. 

102 Z zachowaniem prawa innych franczyzodawców do pasywnej sprzedaży (tj. w odpowiedzi na samodzielne zgłoszenie się klienta) na terenie zare-
zerwowanym na wyłączność dla jednego z nich.
103 Wyr. Trybunału w sprawie Pronuptia, pkt 24.
104 Zob. decyzja Komisji w sprawie Computerland, pkt 25 oraz decyzja Komisji w sprawie Yves Rocher, pkt 54. Zob. także Wytyczne Wertykalne 
Komisji 2010, pkt 57.
105 Ph.M. Abell, The Regulation of Franchising…, s. 101. 



www.ikar.wz.uw.edu.pl            internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 2013, nr 7(2)

Antoni Bolecki            Cechy szczególne franczyzy w prawie ochrony konkurencji77

3. W przypadku umów franczyzy łączenie dystrybucji selektywnej z dystrybucją wyłączną zasłu-
guję na akceptację w oparciu o instytucję indywidualnego zwolnienia. W przypadku zwykłych 
umów dystrybucyjnych szanse na indywidualne zwolnienie są mniejsze. 

4. Franczyzodawca posiada możliwość pełnego ograniczenia prawa franczyzobiorcy do orga-
nizowania samodzielnych akcji reklamowych (np. poprzez obowiązek uzyskania zgody na 
każdą taką akcję, co jednak nie może dotyczyć cen sprzedaży). W przypadku zwykłych umów 
dystrybucyjnych zakres takiej możliwości jest mniejszy. 

5. Praktyka RPM wykazuje dwie odrębności w przypadku umów franczyzowych i zwykłej 
dystrybucji:

 a)  dopuszczalne jest ustalanie z franczyzobiorcami sztywnych cen odsprzedaży w kampa-
niach niskich cen (promocje cenowe) na okres od 2 do 6 tygodni; aktualnie brak wskazó-
wek orzeczniczych, jak liczyć ww. termin; w mojej ocenie nie ma przeszkód, aby w tym 
samym terminie franczyzodawca organizował kampanie niskich cen z wykorzystaniem 
RPM na różne produkty; sześciotygodniowe kampanie niskich cen na te same produkty 
mogą być w racjonalny sposób powtarzane w ciągu tego samego roku; nie mogą one być 
jednak zbyt częste, skoro RPM ma dotyczyć cen niższych od normalnie stosowanych;

 b)  w pozostałym zakresie legalizacja RPM odbywa się – tak jak w przypadku zwykłej umowy 
dystrybucyjnej – na zasadzie indywidualnego zwolnienia; w mojej ocenie różnica polega 
na tym, że w przypadku franczyzy szanse na uzyskanie takiego zwolnienia będą większe 
niż w przypadku zwykłej umowy dystrybucyjnej. 
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Streszczenie
W dniu 25 października 2011 r. przyjęta została dyrektywa w sprawie praw konsumentów uchy-
lająca dyrektywę 85/577/EWG w sprawie umów zawartych poza lokalem przedsiębiorstwa i dy-
rektywę 97/7/WE w sprawie umów zawieranych na odległość i zmieniająca dyrektywę 93/13/
EWG w sprawie nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich i dyrektywę 1999/44/WE 
w sprawie sprzedaży konsumenckiej i gwarancji. Stanowi ona kolejny krok na drodze doprecy-
zowania i dostosowania tradycyjnych zasad świętości i wolności umów do współczesnych wa-
runków rynkowych. Jednocześnie jest wynikiem kompromisu wieńczącego kilkuletnią dyskusję 
na temat zastąpienia w regulowanym obszarze harmonizacji minimalnej harmonizacją zupełną. 
Wprowadzając harmonizację zupełną w zakresie objętym uchylonymi dyrektywami, stanowi prze-
łom w dotychczas stosowanej w tworzeniu unijnego prawa konsumenckiego metodzie ustalania 
standardów minimalnej ochrony konsumenta. Wytycza ona nowy kierunek rozwoju unijnego pra-
wa konsumenckiego: należy oczekiwać, że, podobnie jak to nastąpiło w odniesieniu do umów 
nietypowych (zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa oraz umów na odległość – w tym 
w handlu elektronicznym), także w obszarze tradycyjnych umów, z historycznie ukształtowa-
nymi różnicami w regulacjach krajowych, stopniowo ujednolicone zostaną reguły gry na rynku  
wewnętrznym UE. 

* Prof. SGH dr hab. Kierownik Zakładu Prawa Międzynarodowego Prywatnego oraz Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Katedrze Prawa 
Międzynarodowego i Organizacji Międzynarodowych.
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Artykuł zawiera przede wszystkim ocenę dyrektywy w sprawie praw konsumentów z punk-
tu widzenia jej skutków dla przedsiębiorstw i konsumentów oraz zadań ustawodawcy kra- 
jowego 

Słowa	kluczowe:	dyrektywa w sprawie praw konsumentów; funkcjonowanie rynku wewnętrznego; 
harmonizacja; ochrona konsumenta; prawo unijne; umowy konsumenckie.

I.	Zarys	problemu:	różne	tradycje	prawa	umów	 
w systemie prawa cywilnego i w systemie prawa powszechnego
Podstawy traktowania konsumenta przez prawo tkwią swoimi korzeniami w założeniach eko-

nomii neoklasycznej, która na przestrzeni XIX wieku rozwinęła i umocniła podstawowe zasady 
prawne wolności i świętości umów, uznawane za podwaliny rynku i całego systemu kapitalistycz-
nego1. W istocie można mówić o powszechności tych zasad – są one obecne we wszystkich 
głównych porządkach prawnych, wykształcających się w tym okresie. Doktryna francuska wy-
prowadza swobodę kontraktowania jako instytucję francuskiego porządku prawnego z art. 1134 
ust. 1 kodeksu cywilnego z 1804 r. („Umowy prawnie zawarte zastępują miejsce ustawy dla 
tych, którzy je uczynili“). Z kolei niemiecki kodeks cywilny, o prawie wiek młodszy (dalej: BGB – 
Bürgerliches Gesetzbuch, 1896), nie zawiera podstawy dla zasady swobody umów; współcześnie 
doktryna wyprowadza ją z Ustawy Zasadniczej (dalej: GG – Grundgesetz für das Bundesrepublik 
Deutschland vom 23. Mai 1949) i traktuje ją jako skutek chronionej przez art. 2 ust. 1 GG ogól-
nej wolności działania2. Dla porównania: aktualnie obowiązujący polski kodeks cywilny formułuje 
zasadę wolności umów w art. 353¹: „Strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny 
według swego uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) sto-
sunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego”.

Najwyraźniejsze jednak piętno wywarły zasady wolności i świętości umów na treści angiel-
skiego law of contract stanowiącego, oprócz nielicznych wyjątków, dorobek orzecznictwa (prawo 
precedensowe): „W interesie społecznym leży, bardziej niż cokolwiek innego, aby pełnoletni i będący 
w pełni władz umysłowych posiadali całkowitą wolność zawierania umów oraz aby umowy zawarte 
swobodnie i zgodnie z wolą stron były uważane za święte i przez sądy egzekwowane” (Sir Georg 
Jessel, w sprawie: Printing and Numerical Registgering Co. V. Sampson, 1875). Jednakże – „wol-
ność umów zawiera w sobie wolność wyzysku”, jak zauważy inny sędzia angielski, Lord Devlin3.

W szczególności w stosunku do kupującego daleko idąca wolność i świętość umów wiązała 
się z przyjęciem zasady let the buyer beware (caveat emptor: niech kupujący ma się na baczno-
ści), zgodnie z którą nie przyznawano nabywcy prawa dochodzenia roszczeń, jeśli nabyty przez 
niego towar okazał się wadliwy. I tak, podczas gdy w prawach XIX-wiecznej Europy kontynen-
talnej rozwinęły się zasady ustawowej odpowiedzialności sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady 
fizyczne i prawne towaru, sądy angielskie, stosując daleko posuniętą zasadę wolności umów, 
podążały za orzeczeniem z początków XIX w., w którym sędzia stwierdził, że „jeśli w działalności 
1 Zasada świętości umów – pacta sunt servanda (z łac.: umów należy dotrzymywać) – instytucja wywodząca się z prawa rzymskiego, faktycznie jest 
fundamentalną zasadą w każdym współczesnym systemie prawnym, wzmacniającą rolę umów oraz pewność i stabilność prawa.
2 Art. 2 ust. 1 GG gwarantuje każdemu prawo do swobodnego rozwoju osobowości, o ile nie stoją na przeszkodzie prawa osób trzecich, porządek 
konstytucyjny lub publiczny – Jeder hat das Recht auf die freie Entfaltung seiner Persönlichkeit, soweit er nicht die Rechte anderer verletzt und nicht 
gegen die verfassungsmäßige Ordnung oder das Sittengesetz verstößst. 
3 Cyt. Za: J.M. Oliver, Law and Economics, Allen & Unwin, London 1979, s. 87.
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handlowej głupiec zostanie pozbawiony swoich pieniędzy – to jest to wyłącznie konsekwencją 
jego głupoty, i w społecznym interesie leży, aby nastąpiło to jak najprędzej, gdyż jak od osoby 
pozbawionej słuchu nie należy oczekiwać kariery muzycznej, tak i głupiec nie może wykorzystać 
właściwie swoich pieniędzy”4. Wyjąwszy zatem takie przypadki, jak jawne oszustwo – prawo z za-
łożenia nie ingerowało w stosunki rynkowe, umożliwiając nieskrępowane działanie mechanizmu  
konkurencji.

Tak więc, zgodnie z zasadą let the buyer beware, nabywca musiał być „czujny” przy zawie-
raniu umowy sprzedaży, ponieważ wszystkie wady towaru były jego ryzykiem. Dopiero ustawa 
o sprzedaży z 1893 r. (Sale of Goods Act), która miała na celu właśnie korektę takiego kierunku 
rozwoju prawa precedensowego, wprowadziła rozwiązania w pewnym sensie analogiczne do 
zasady odpowiedzialności z tytułu rękojmi, ujęte jednak z zachowaniem ducha i tradycji prawa 
precedensowego: jako wymóg zgodności towaru z umową, która, nadal „święta”, jest głównym 
źródłem odpowiedzialności sprzedawcy wobec nabywcy. Jednocześnie wymóg zgodności z literal-
ną treścią umowy zostaje uzupełniony o sformułowane ustawą warunki i gwarancje dorozumiane.

Rozwiązanie, wprowadzone ustawą z 1893 r. pozostaje nadal aktualne w angielskim prawie 
kontraktu5, co więcej – zasada zgodności towaru z umową jako podstawa odpowiedzialności 
sprzedawcy znalazła drogę z prawa powszechnego do prawa międzynarodowego6, następnie – 
do unijnego prawa konsumenckiego, a poprzez dyrektywę o sprzedaży konsumenckiej z 1999 r. 
– również do prawa polskiego (odpowiedzialność za zgodność towaru z umową na podstawie 
ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej z 2002 r.). W konsekwencji na 
gruncie prawa polskiego zderzają się obecnie dwie różne koncepcje określenia odpowiedzialno-
ści sprzedawcy: tradycyjna, z tytułu rękojmi za wady oraz wynikająca z implementacji dyrektywy 
unijnej, odnoszącej się do obrotu konsumenckiego – z tytułu niezgodności towaru z umową. 

Specyfiką uregulowania umów konsumenckich jest ochrona konsumenta jako typowo słabszej 
strony stosunku z profesjonalistą. Prowadzi to do zróżnicowania uregulowania obrotu profesjonal-
nego i konsumenckiego, przy czym podstawa tego zróżnicowania tkwi w odmiennym podejściu 
prawodawcy do realizacji zasady swobody umów7: w umowach konsumenckich zakres dopusz-
czonej swobody jest mniejszy ze względu na intencję ochrony konsumenta przed niekorzystnymi 
dla niego działaniami profesjonalisty, stąd więcej przepisów bezwzględnie obowiązujących albo 
semidyspozytywnych na korzyść konsumenta – strony nie mogą w umowie wyłączyć uprawnień 
konsumenta, wynikających z przepisów. W ramach tworzenia regulacji szczegółowych, stosowne-
mu ograniczeniu ulega zasada świętości umów. Tworzenie specjalnego reżimu prawnego regulu-
jącego umowy zawierane z konsumentami („umowy konsumenckie”) wiąże się zatem faktycznie 
ze stopniowym doprecyzowaniem zasad wolności i świętości umów, a w konsekwencji – odcho-
dzeniem od ich absolutnego pojmowania. 

4 Ibidem, s. 82.
5 Por.: The Sale of Goods Act 1979 oraz the Supply of Goods and Services Act 1982. Pobrano z: http://www.e-lawresources.co.uk/Statutory-implied-
terms.php. 
6 Poczynając od Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów, sporządzonej w Wiedniu w dniu 11 kwietnia 
1980 r., Dz.U. z 1997 r. Nr 45, poz. 286, która dotyczy obrotu profesjonalnego i ma zastosowanie do większości umów sprzedaży zawieranych w obrocie 
międzynarodowym.
7 W odniesieniu do umów handlowych (w relacjach B2B) – wyraźnie deklarowanej: np. według zasad międzynarodowych umów handlowych UNIDROIT 
the parties are free to enter into a contract and to determine its content; wg Zasad Europejskiego Prawa Umów (PECL), ust. 1, „Strony mają swobodę 
zawarcia umowy i określenia jej treści, pod warunkiem przestrzegania wymagań dobrej wiary i uczciwego działania oraz norm imperatywnych (manda-
tory rules) ustanowionych przez niniejsze Zasady“.
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II.	Harmonizacja	zupełna	versus minimalna	–	jaki	kierunek	rozwoju	
unijnego	prawa	konsumenckiego	jest	właściwy?

Podejmowane wysiłki na rzecz harmonizacji prawa konsumenckiego w ramach jednolitego 
rynku wewnętrznego wiążą się z koniecznością rozwiązywania problemu dotyczącego zakresu 
dopuszczenia krajowych regulacji, które z jednej strony – wzbogacają zakres i stopień ochrony, 
z drugiej zaś – tworząc niejednolity standard takiej ochrony, stanowić mogą przeszkodę dla funk-
cjonowania rynku wewnętrznego, w szczególności wpływając negatywnie na swobodę przepływu 
towarów i usług. Nie bez znaczenia są przy tym różne podejścia wynikające z odmiennych tradycji 
krajowych porządków prawnych, zwłaszcza różniących system prawa powszechnego i system 
prawa cywilnego, co w praktyce procesu unifikacyjnego oznacza stałą konieczność osiągania 
kompromisów. 

Dotychczas przyjmowane dyrektywy dotyczące umów konsumenckich mają charakter mi-
nimalny, co oznacza, że w zakresie ich normowania dopuszczalna jest regulacja przyznająca 
konsumentom pełniejszą ochronę8. Jednocześnie ostatnie dziesięciolecie charakteryzuje w po-
lityce unijnej odwrót od harmonizacji minimalnej i dążenie do harmonizacji zupełnej9. W Zielonej 
Księdze z 2007 r. w sprawie przeglądu dorobku unijnego w dziedzinie praw konsumenta10 Komisja 
Europejska, oceniając aktualny stan z perspektywy zakładanych wysokich standardów ochro-
ny konsumenta oraz niezakłóconego funkcjonowania rynku wewnętrznego, stwierdziła m.in., iż 
różnice w prawach państw członkowskich, będące skutkiem harmonizacji minimalnej, stanowią 
istotną przeszkodę dla obrotu transgranicznego. W Zielonej Księdze Komisja zaproponowała am-
bitny plan uproszczenia i uzupełnienia prawa konsumenckiego w zakresie ośmiu dyrektyw11. Po 
przeprowadzonych konsultacjach społecznych Komisja ostatecznie jednak skorygowała ten plan, 
zawężając jego zakres przedmiotowy do czterech dyrektyw, regulujących głównie zagadnienia 
związane ze sprzedażą – w dniu 8 października 2008 r. Komisja Europejska przedstawiła projekt 
dyrektywy w sprawie praw konsumentów12 jako akt prawny ramowy (horyzontalny), obejmujący 
obszar regulacji objęty czterema dyrektywami: 
– dyrektywą Rady 85/577/EWG z dnia 20 grudnia 1985 r. w sprawie ochrony konsumentów 

w odniesieniu do umów zawartych poza lokalem przedsiębiorstwa;
– dyrektywą Rady 93/13/EWG z dnia 5 kwietnia 1993 r. w sprawie nieuczciwych warunków 

w umowach konsumenckich;
– dyrektywą 97/7/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 maja 1997 r. w sprawie umów 

ochrony konsumentów w przypadku umów zawieranych na odległość;

 8 Jakkolwiek w pewnych granicach i pod określonymi warunkami; szerzej: E. Łętowska, Europejskie prawo umów konsumenckich, Wydawnictwo 
C.H. Beck, Warszawa 2004, s. 214, 225, 282. 
 9 Nowy trend „na model harmonizacji zupełnej” zapoczątkowała dyrektywa 2005/29/WE PE i Rady z 11.05.2005 dotycząca nieuczciwych praktyk 
handlowych stosowanych przez przedsiębiorstwa wobec konsumentów na rynku wewnętrznym oraz zmieniająca dyrektywę Rady 84/450/EWG, dyrek-
tywy 97/7/WE, 98/27/WE oraz rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 PE i Rady („Dyrektywa o nieuczciwych praktykach handlowych), Dz. U. UE L 149/22 
z 11.06.2005; zob. m.in.: A. Mokrysz-Olszyńska, Swoboda promocji a ochrona przed nieuczciwymi praktykami handlowymi w projektach prawa Unii 
Europejskiej, „Państwo i Prawo” 2005, z. 2.
10 COM (2006) 744, luty 2007.
11 Obok czterech wymienionych w ostatecznej wersji wniosku z dnia 8.10.2008 r., pierwotny plan obejmował jeszcze następujące dyrektywy: dyrektywę 
90/314 Rady z 13.06.1990 r. w sprawie zorganizowanych podróży, wakacji i wycieczek; dyrektywę 94/47/WE PE i Rady z 26.10.1994 r. w sprawie ochrony 
nabywców w odniesieniu do niektórych aspektów umów odnoszących się do nabywania praw do korzystania z nieruchomości w oznaczonym czasie; 
dyrektywę 98/6/WE PE i Rady z 16.02.1998 w sprawie ochrony konsumenta przez podawanie cen produktów oferowanych konsumentom; dyrektywę 
98/27/WE PE i Rady z 19.05.1998 w sprawie nakazów zaprzestania szkodliwych praktyk w celu ochrony interesów konsumentów.
12 COM (2008) 614 – 2008/0196 (COD). Pobrano z: http://ec.europa.eu/consumers/rights/docs/COMM_PDF_COM_2008_0614_F_EN_PROPOSITION_
DE_DIRECTIVE.pdf. 
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– dyrektywą 1999/44/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 maja 1999 r. w sprawie 
niektórych aspektów sprzedaży towarów konsumpcyjnych i związanych z tym gwarancji.
Wniosek KE z dnia 8 października 2008 r. zakładał połączenie w jeden dokument treści po-

wyższych dyrektyw. Nowa dyrektywa została opracowana z myślą o uproszczeniu i aktualizacji 
przepisów, doprecyzowaniu pojęć i usunięciu niepożądanych luk w prawie, przy równoczesnej 
rezygnacji z zasady harmonizacji minimalnej. W istocie w projekcie zakładano harmonizację zu-
pełną całego obszaru uregulowania objętego wymienionymi dyrektywami: państwa członkowskie 
nie mogą utrzymać lub wprowadzić w swoim prawie krajowym przepisów odbiegających od tych 
ustanowionych w tej dyrektywie, w tym również przepisów surowszych lub łagodniejszych w celu 
zapewnienia innego poziomu ochrony konsumentów, chyba że sama dyrektywa takie rozwiąza-
nie dopuści. 

Projekt wzbudził szeroką dyskusję zarówno na szczeblu unijnym, gdzie problem osiągnięcia 
równowagi między harmonizacją minimalną a postulatem harmonizacji zupełnej stał się najistot-
niejszym elementem debaty pomiędzy grupami politycznymi, jak i na gruncie lokalnym, gdzie 
pojawiły się pytania o zakres i podstawy właściwości organów unijnych w obszarze prawa kon-
sumenckiego oraz obawy o zagrożenie dla spójności krajowego porządku prawnego13. W dys-
kusji, z jednej strony, podnoszono ważkie argumenty wskazujące, iż różnice między prawami, 
które są konsekwencją dotychczas stosowanej harmonizacji minimalnej, stanowią przeszkodę 
w rozwoju handlu transgranicznego, gdyż są źródłem niepewności konsumentów14, a ponadto 
rodzą konieczność różnicowania akcji marketingowych prowadzonych przez przedsiębiorców na 
obszarze rynku wewnętrznego. Ponadto, niewątpliwie, dominująca dotychczas w prawie konsu-
menckim harmonizacja minimalna nie zapewnia jednolitych warunków konkurencji, gdyż efektem 
różnic między prawami jest zróżnicowanie warunków konkurencji na rynkach krajowych (mniej 
lub bardziej korzystny place of business) i przepływ inwestycji tam, gdzie są najniższe standar-
dy ochrony, najniższe wymogi pod adresem przedsiębiorców – race to the bottom. Dotyczy to 
w szczególności takich, które specjalnie wykorzystują niedoinformowanie czy brak doświadczenia 
konsumentów na danym rynku lub po prostu luki w prawie. Skoro zaś celem ma być zapewnienie 
jednolitych warunków konkurowania – to jest to poważny argument za zastosowaniem harmonizacji 
zupełnej. Zatem, harmonizacja zupełna zwiększy pewność prawną zarówno dla konsumentów, 
jak i dla przedsiębiorców oraz pozwoli na eliminację barier w handlu wynikających z fragmentacji 
legislacji krajowych. 

Podniosły się jednak głosy krytyczne, i to zarówno ze strony Parlamentu Europejskiego, 
jak i Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego15. Także krytyczne stanowisko wobec 

13 Ożywiona dyskusja objęła także świat nauki i była prowadzona w ramach konferencji i spotkań dyskusyjnych; por.: J. Frąckowiak, R. Stefanicki, Prawo 
konsumenckie – standardy potencjalne i rzeczywiste, w tym gwarancje określone prawem procesowym. Co dalej z regulacją ochrony konsumenta w pra-
wie polskim? (opracowanie podsumowujące wybrane zagadnienia ze spotkań studyjnych), [w:] J. Frąckowiak, R. Stefanicki (red.), Ochrona konsumenta 
w prawie polskim na tle koncepcji effet utile, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2011, s. 11 i n.; por. też: N. Reich, Full harmonisation 
of EU consumer law – fiction or friction? – Some problem areas, [w:] R. Stefanicki (red.), Aktualne tendencje w prawie konsumenckim, Wydawnictwo 
Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2010, s. 133 i n.; J. Maliszewska-Nienartowicz, Ewolucja prawa konsumenckiego Unii Europejskiej – stan 
obecny i perspektywy rozwoju, [w:] R. Stefanicki (red.), Potencjalne i rzeczywiste standardy ochrony prawnej konsumenta, Wydawnictwo Uniwersytetu 
Wrocławskiego, Wrocław 2011, s. 93 i n.; A. Kunkiel-Kryńska, Metody harmonizacji prawa konsumenckiego w Unii Europejskiej i ich wpływ na procesy 
implementacyjne w państwach członkowskich, Wydawnictwo LEX, Warszawa 2013.
14 Jak wskazują wyniki badań Eurostatu, czynnikiem najbardziej zniechęcającym do dokonywania zakupów na odległość w handlu transgranicznym 
jest zróżnicowane prawo; tym samym nie wykorzystany pozostaje potencjał rozwojowy, w szczególności wysoki w zakresie sprzedaży internetowej. 
PZob. http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home oraz European Cross-border e-commerce. The Challenge of achieving profi-
table growth. Accenture Report, 2012.
15 W sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie praw konsumentów COM (2008) 614 – 2008/0196 (COD), 
Dz. U. C 317 z 23.12.2009, s. 54–61.
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zastosowania harmonizacji zupełnej jednolicie w odniesieniu do całej regulowanej przedmiotową 
dyrektywą materii wyraziły Europejskie Stowarzyszenia Konsumenckie (BEUC), obawiając się, że 
państwa członkowskie stracą tym samym możliwość utrzymania bardziej restrykcyjnych przepisów 
krajowych, zapewniających wyższy stopień ochrony (co grozi regresem tejże ochrony!), jak rów-
nież stracą możliwość elastycznego reagowania na nowe zagrożenia konsumentów, zwłaszcza 
specyficzne dla danego rynku (przykładem: lista klauzul abuzywnych).

W toku dyskusji wyłoniło się podejście mieszane: ujednolicenie niewątpliwie powinno dotyczyć 
definicji kluczowych pojęć (w tym: pojęcia konsumenta!) oraz tych regulacji, które mają szczególne 
znaczenie dla obrotu transgranicznego: dotyczących obrotu z wykorzystaniem mediów elektro-
nicznych i innych form sprzedaży na odległość. Kierunek na model horyzontalnej i zupełnej har-
monizacji znajduje szczególne uzasadnienie w zakresie ochrony prawa konsumenta do informacji, 
równoznacznej z zabezpieczaniem transparencji rynku. Jednocześnie po raz kolejny potwierdziła 
się konieczność podejścia legislacyjnego uwzględniającego poszanowanie narodowych tradycji 
i pozwalającego na koegzystencję standardów krajowych; pełna harmonizacja, ograniczająca 
korzystanie przez państwa członkowskie ze swobody implementacyjnej, bliska unifikacji – nie 
w każdym obszarze czy zakresie regulacji wydaje się na obecnym etapie być możliwa, a zbyt 
głęboka interferencja z przepisami prawa krajowego utrudni jej wdrożenie. 

III.	Dyrektywa	PE	i	Rady	2011/83/UE	z	dnia	25	października	2011	r.	 
w sprawie praw konsumentów jako wynik kompromisu

Ostatecznie – w dyrektywie w sprawie praw konsumentów16 harmonizacja zupełna została 
ograniczona do zakresu objętego dwiema dyrektywami: dyrektywą w sprawie umów zawartych 
poza lokalem przedsiębiorstwa oraz dyrektywą w sprawie umów zawieranych na odległość; 
w obszarze dwóch pozostałych – pozostawiono swobodę implementacyjną, ustanawiając poziom 
ochrony minimalnej.

Tym samym dyrektywa w sprawie praw konsumentów, podpisana 25 października 2011 r., 
uchyla dyrektywę 85/577/EWG w sprawie umów zawartych poza lokalem przedsiębiorstwa i dy-
rektywę 97/7/WE w sprawie umów zawieranych na odległość, a zmienia dyrektywę 93/13/EWG 
w sprawie nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich i dyrektywę 1999/44/WE w spra-
wie sprzedaży konsumenckiej i gwarancji.

Wprowadzenie harmonizacji zupełnej w dziedzinie umów zawieranych na odległość, w tym 
przez Internet, ustawodawca unijny argumentuje koniecznością wsparcia rozwoju jednolitego rynku 
wewnętrznego opartego na wysokim poziomie ochrony konsumentów oraz jednakowych zasa-
dach konkurowania przedsiębiorstw. W preambule dyrektywy 2011/83 zwraca uwagę na wysoki 
poziom rozwoju krajowych rynków sprzedaży internetowej przy ograniczonych rozmiarach handlu 
transgranicznego17. Wskazuje także na wysoki potencjał rozwoju handlu internetowego pomiędzy 
krajami członkowskimi. Warunkiem do pobudzenia tego wzrostu ma być wprowadzenie wysokiej 
i jednakowej we wszystkich krajach ochrony konsumentów przy przyjęciu jednolitych zasad do-
tyczących informacji dla konsumentów, warunków realizacji transakcji, prawa do odstąpienia od 

16 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/83/UE z dnia 25 października 2011 r. w sprawie praw konsumentów, zmieniająca dyrektywę Rady 
93/13/EWG i dyrektywę 1999/44/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz uchylająca dyrektywę Rady 85/577/EWG i dyrektywę 97/7/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady, Dz. U. UE L 304/64, 22.11.2011.
17 Dyrektywa 2011/83/UE, pkt. 5.
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umowy, a także jednoznacznych pojęć prawnych.18 Powinno to skutkować zwiększeniem pewności 
prawnej i zmniejszeniem kosztów przy prowadzeniu działalności biznesowej dla przedsiębiorców. 
Ponadto, celem nowej dyrektywy jest uproszczenie i aktualizacja dotychczasowych przepisów 
oraz eliminacja niespójności i luk.

Najistotniejsze zmiany wprowadzone dyrektywą 2011/83 dotyczą określenia warunków od-
stąpienia od umowy zawieranej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość, terminów do-
stawy oraz przejścia ryzyka ze sprzedawcy na kupującego, eliminacji ukrytych opłat oraz kosztów 
(w tym związanych z płatnością kartami kredytowymi) oraz, co szczególnie istotne, wprowadzenia 
rozszerzonych obowiązków informacyjnych. 

Ujednolicony został termin odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa 
lub na odległość – wydłużony do 14 dni (art. 9; dotychczasowa dyrektywa ustalała minimalny 
termin wynoszący 7 dni, w Polsce przyjęto10 dni, w niektórych krajach UE – 14 dni i właśnie ten 
najdłuższy ze stosowanych został przyjęty w nowej dyrektywie); jeżeli przedsiębiorca nie poinfor-
muje konsumenta o prawie odstąpienia od umowy – okres na odstąpienie od umowy upływa po 
12 miesiącach od zakończenia początkowego okresu na odstąpienie od umowy (art. 10). W celu 
wykonania prawa do odstąpienia od umowy, konsument może skorzystać z formularza załączo-
nego do dyrektywy lub złożyć jakiekolwiek inne oświadczenie (art. 11).

Zgodnie z art. 18 ust. 1, o ile strony nie uzgodniły innego terminu dostawy, przedsiębiorca 
powinien dostarczyć towar przez przeniesienie fizycznego posiadania towarów lub kontroli nad 
nimi na konsumenta, bez zbędnej zwłoki, ale nie później niż 30 dni od zawarcia umowy. Istotną 
kwestię przejścia ryzyka ze sprzedawcy na kupującego w przypadku wysyłki towaru, rodzącą 
w dotychczasowej praktyce wiele sytuacji spornych i niejasności, reguluje art. 20: ryzyko utraty 
lub uszkodzenia towarów przechodzi na konsumenta w chwili wejścia przez konsumenta lub oso-
bę trzecią wskazaną przez konsumenta, inną niż przewoźnik, w fizyczne posiadanie towarów. 
Konsument nie ponosi zatem ryzyka w czasie transportu towaru, jeżeli transport ten został zorga-
nizowany przez przedsiębiorcę, nawet jeśli konsument wybrał dany sposób dostawy z opcji przez 
przedsiębiorcę zaoferowanych. Jeżeli jednak konsument sam organizuje (zleca przewoźnikowi) 
transport, wtedy ryzyko przechodzi na konsumenta z chwilą dostarczenia towarów przewoźnikowi.

Szczegółowe wymogi informacyjne zostały rozróżnione na te, dotyczące umów innych niż 
umowy zawierane na odległość lub umowy zawierane poza lokalem przedsiębiorstwa (art. 5) 
oraz wymogi informacyjne dotyczące umów zawieranych na odległość i umów zawieranych poza 
lokalem przedsiębiorstwa (art. 6).19

Istotne postanowienia dotyczą eliminacji ukrytych kosztów, w związku z czym konsumenci 
uzyskają ochronę przed wszelkiego rodzaju pułapkami cenowymi. Dyrektywa wprowadza obowią-
zek ujawnienia całkowitego kosztu towaru bądź usługi; jeżeli przedsiębiorca nie spełni wymogów 
informacyjnych dotyczących dodatkowych opłat lub kosztów – konsument nie ma obowiązku ich 
ponoszenia. Wyeliminowane mają zostać dopłaty za korzystanie z kart kredytowych i linii telefo-
nicznych, służących konsumentowi do kontaktu w związku z umową (zgodnie z art. 19: „Państwa 

18 Dyrektywa 2011/83/UE w art. 2 wprowadza lub zmienia definicje następujących terminów: konsument, przedsiębiorca, towary, towary wyproduko-
wane według specyfikacji konsumenta, umowa sprzedaży, umowa o świadczenie usług, umowa zawierana na odległość, trwały nośnik, treści cyfrowe, 
usługa finansowa, aukcja publiczna, gwarancja handlowa, umowa dodatkowa.
19 Szeroko na temat realizacji prawa konsumenta do informacji w prawie umów na przykładzie unijnych i krajowych rozwiązań, w tym – w dyrektywie 
2011/83/UE, zob. J. Węgrzyn, Prawo konsumenta do informacji w Konstytucji RP i w prawie unijnym, Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa, 
Wrocław 2013, rozdz. V, s. 201–242.
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członkowskie zakazują przedsiębiorcom pobierania od konsumentów, w związku ze stosowaniem 
określonych sposobów płatności, opłat, które są wyższe od kosztów poniesionych przez przed-
siębiorców w związku z korzystaniem z tych sposobów”).

Dyrektywa ma charakter bezwzględnie wiążący: jeżeli prawem właściwym dla umowy jest 
prawo państwa członkowskiego, konsumenci nie mogą zrzec się praw przyznanych na mocy 
krajowych środków transponujących dyrektywę; wszelkie postanowienia umowne pośrednio lub 
bezpośrednio znoszące lub ograniczające prawa wynikające z dyrektywy nie są wiążące dla kon-
sumenta (art. 26). Mamy zatem do czynienia z kolejnym krokiem zmierzającym do ochrony interesu 
słabszej strony umowy, na drodze prowadzącej w kierunku pewnego ograniczenia swobody umów. 

Zgodnie z art. 4 nowej dyrektywy („Poziom harmonizacji”): „Państwa członkowskie nie mogą 
utrzymywać ani wprowadzać do swojego prawa krajowego przepisów odbiegających od tych, które 
zostały ustanowione w niniejszej dyrektywie, w tym również przepisów surowszych lub łagodniej-
szych w celu zapewnienia innego poziomu ochrony konsumentów, chyba że niniejsza dyrektywa 
stanowi inaczej”. Istotne jest w szczególności ograniczenie swobody ustawodawcy krajowego 
wynikające z art. 6 ust. 8: „Wymogi informacyjne określone w niniejszej dyrektywie stanowią 
uzupełnienie wymogów informacyjnych zawartych w dyrektywie 2006/123/WE oraz dyrektywie 
2000/31/WE i nie uniemożliwiają państwom członkowskim nakładania dodatkowych wymogów 
informacyjnych zgodnie z tymi dyrektywami”.

Jednocześnie dyrektywa przewiduje pewne opcje regulacyjne. I tak, w szczególności, zgodnie 
z art. 3 ust. 4: „Państwa członkowskie mogą podjąć decyzję o niestosowaniu niniejszej dyrektywy 
lub nieutrzymywaniu lub niewprowadzaniu odpowiednich przepisów krajowych w odniesieniu do 
umów zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa, na podstawie których wysokość płatności, 
której ma dokonać konsument, nie przekracza 50 EUR. Państwa członkowskie mogą określić 
niższą wartość w przepisach krajowych”. Art. 6 ust. 7 umożliwia utrzymanie w mocy lub wprowa-
dzenie do prawa krajowego wymogów językowych odnoszących się do informacji stosowanych 
w umowie w celu zapewnienia zrozumiałości tych informacji dla konsumenta. Natomiast art. 8 
ust. 6 dopuszcza wprowadzenie obowiązku potwierdzenia przez przedsiębiorcę oferty złożonej 
konsumentowi, który staje się związany dopiero po podpisaniu oferty lub przesłaniu swojej pisem-
nej zgody. Państwa członkowskie mogą również postanowić, że takie potwierdzenia muszą być 
przekazywane na trwałym nośniku. W przypadku, gdy państwo członkowskie skorzysta z której-
kolwiek ze wskazanych w dyrektywie opcji regulacyjnych, ma obowiązek poinformowania o tym 
Komisji do dnia 13 grudnia 2013 roku (art. 29 – „Wymogi w zakresie sprawozdawczości”)20.

IV.	Ocena	dyrektywy	w	sprawie	praw	konsumentów	 
z	punktu	widzenia	jej	skutków	dla	przedsiębiorstw	i	konsumentów	

oraz	zadań	ustawodawcy	krajowego
Dyrektywa 2011/83/UE wprowadza wymóg przyjęcia i publikacji przepisów transponujących 

jej postanowienia do 13 grudnia 2013 r. oraz wymóg stosowania transponowanych przepisów 
od 13 czerwca 2014 r.; przepisy dyrektywy mają zastosowanie do umów zawartych po tym  
terminie. 

20 Szerzej: E. Hall, G. Howells, J. Watson, The Consumer Rights Directive – An Assessment of its Contribution to the Development of European 
Consumer Contract Law, „European Review of Contract Law” 2012, June 1.
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Zadanie to niewątpliwie stanowi wyzwanie dla krajowego ustawodawcy i organów stosują-
cych prawo. Jednocześnie stwarza szansę uporządkowania i dopracowania dotychczasowych 
niedociągnięć w sferze sposobu włączenia do polskiego porządku prawnego dyrektywy 1999/44 
o sprzedaży konsumenckiej. Wspomniana dyrektywa została implementowana do prawa polskiego 
ustawą z 27 lutego 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie 
Kodeksu cywilnego,21 w zasadzie wiernie oddającą postanowienia dyrektywy. Zastępuje ona po-
jęcie rękojmi za wady tzw. gwarancją ustawową, która stanowi odpowiedzialność sprzedawcy za 
zgodność towaru z umową (w odróżnieniu od tzw. gwarancji komercjalnej, umownej, która może 
zostać udzielona dodatkowo). W przyjętej w dyrektywie koncepcji „gwarancji ustawowej” wyraża 
się widoczny wpływ rozwiązań wykształconych w prawie angielskim: pojęcie wadliwości rzeczy 
zostaje zastąpione pojęciem „niezgodności z umową”22. Tym samym wprowadzona została obca 
dotychczas prawu polskiemu, wywodząca się z prawa powszechnego, zasada odpowiedzialno-
ści sprzedawcy za zgodność towaru z umową, zastępując w obrocie konsumenckim tradycyjną 
rękojmię. W konsekwencji przyjęcia odrębnej regulacji dla umów z konsumentami (w ustawie 
z 27 lutego 2002 r. wyłączono przepisy kodeksu cywilnego odnoszące się do rękojmi i gwaran-
cji, zawarte w art. 556–581 k.c., które zachowują aktualność w stosunku do pozostałych umów 
sprzedaży, w szczególności – w obrocie profesjonalnym), powstała dwutorowość uregulowania 
odpowiedzialności sprzedawcy oraz przysługującej kupującemu gwarancji ustawowej i handlowej, 
istotnie naruszająca spójność i przejrzystość systemu23. 

W dniu 21 maja 2013 r. Rada Ministrów przyjęła założenia do projektu ustawy o prawach 
konsumentów oraz o zmianie ustawy – Kodeks cywilny i innych ustaw przedłożone przez mini-
stra sprawiedliwości24. Na tej podstawie został przygotowany projekt ustawy, która wprowadzi do 
polskiego porządku prawnego regulacje zawarte w dyrektywie 2011/83/UE o prawach konsumen-
tów25. Jak czytamy na stronie Kancelarii Premiera. „Stworzenie jasnych przepisów dotyczących 
zawierania umów konsumenckich, zapewniających konsumentowi odpowiednią ochronę oraz 
stworzenie spójnego systemu odpowiedzialności za jakość rzeczy sprzedanej – to dwa pod-
stawowe cele przedstawianych regulacji, które zostaną zrealizowane z uwzględnieniem prawa  
unijnego”26.

Zgodnie z założeniami projektu, uchylone zostaną dwie główne ustawy regulujące podstawo-
we kwestie związane z dokonywaniem zakupów na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa 
oraz związane z odpowiedzialnością sprzedawcy wobec konsumenta, tj. ustawa z dnia 2 marca 
2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną 

21 Dz.U. Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.
22 Warto podkreślić, że niezgodność z umową jest tu rozumiana szeroko, z włączeniem do treści umowy z konsumentem wszelkich informacji towa-
rzyszących towarowi, w tym oświadczeń reklamowych i oznakowania. Pozwala to objąć odpowiedzialnością sprzedawcy także kwestię prawdziwości 
reklamy (również w zakresie oświadczeń reklamowych producenta!) – stąd w literaturze pojawiła się transpozycja hasła caveat emptor na caveat vendor 
(„niech sprzedający ma się na baczności”).
23 Oceniając taką transpozycję dyrektywy 1999/44 jako nietrafioną, znawcy problematyki postulują od kilku lat jak najszybsze podjęcie prac nad 
usunięciem owej niespójności przepisów prawnych, przy czym jako celowe wskazują wypracowanie jednolitego systemu ochrony prawnej kupującego 
z tytułu niezgodności towaru z umową, z wynikającymi z dyrektywy modyfikacjami na korzyść konsumenta. Za przyjęciem ogólnej koncepcji zgodności 
towaru z umową przemawia fakt, że analogiczna koncepcja przyjęta wcześniej w Konwencji Wiedeńskiej z 11.04.1980 r. o międzynarodowej sprzedaży 
towarów (mającej zastosowanie do obrotu profesjonalnego), konsekwentnie występuje także w zasadach europejskiego prawa umów (PECL) i wszystko 
wskazuje na to, że przyszłe uregulowanie prawa umów na szczeblu europejskim będzie opierać się na takim wzorcu. Zob. J. Frąckowiak, R. Stefanicki, 
Prawo konsumenckie – standardy potencjalne i rzeczywiste…, s. 26–30.
24 Pobrano z: http://legislacja.rcl.gov.pl/lista/1/projekt/115466. 
25 Projekt ustawy z 20 września 2013 r. o prawach konsumentów. Pobrano z: http://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/178552/178584/178585/dokument85864.
pdf?lastUpdateDay=07.11.13&lastUpdateHour=18%3A39&userLogged=false&date=czwartek%2C+7+listopad+2013. 
26 Pobrano z: https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/decyzje-rzadu/zalozenia-do-projektu-ustawy-o-prawach-konsumentow-oraz-o-zmianie-ustawy.html. 
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przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000 r. Nr 22, poz. 271) oraz ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. 
o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 
z 2002 r. Nr 141, poz. 1176).

W miejsce powyższych ustaw powstanie nowa ustawa – ustawa o prawach konsumenta, 
a zapisy dotyczące tzw. ustawowej gwarancji, określające obecnie odpowiedzialność sprzedawcy 
wobec konsumenta z tytułu niezgodności towaru z umową zostaną wprowadzone do kodeksu 
cywilnego i zintegrowane z kodeksowymi przepisami dotyczącymi rękojmi i gwarancji handlowej. 
Przywrócone zostanie stosowanie do wszystkich umów sprzedaży konsumenckiej przepisów 
kodeksu cywilnego dotyczących gwarancji, przy jednoczesnym doregulowaniu wzajemnego sto-
sunku uprawnień z rękojmi i gwarancji.

Od tej pory odpowiedzialność sprzedawcy będzie określona w jednolity sposób, jako odpo-
wiedzialność z tytułu rękojmi za wady towaru, przy czym odpowiednio zmodyfikowana koncepcja 
wady obejmie niezgodność towaru z umową, a w odniesieniu do umów konsumenckich kodeks 
przewidywał będzie dodatkowe obowiązki informacyjne lub odpowiednio poszerzał uprawnienia 
konsumentów, jak przyjęto w dyrektywie. Regulacja zostanie zatem oparta na koncepcji wady 
rzeczy sprzedanej, z odpowiednim dostosowaniem definicji wady tak, aby objęła ona swoim za-
kresem niezgodność towaru z umową w rozumieniu dyrektywy o sprzedaży konsumenckiej. Tym 
samym wprowadzona zostanie jednolita regulacja odpowiedzialności sprzedawcy za jakość rzeczy 
sprzedanej, przy przyjęciu pewnych odrębności dla umów, w których sprzedawcą jest przedsię-
biorca, a kupującym jest konsument – przy sprzedaży konsumenckiej na równi z zapewnieniem 
sprzedawcy traktowane będą publiczne zapewnienia producenta lub jego przedstawiciela, osoby, 
która wprowadza rzecz do obrotu i osoby, która przedstawia się jako producent przez umieszczenie 
na rzeczy sprzedanej swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego. 
Sprzedawca tylko wtedy nie będzie odpowiedzialny wobec kupującego za brak właściwości rzeczy 
wynikających z publicznych zapewnień, jeżeli wykaże, że zapewnień tych nie znał ani, oceniając 
rozsądnie, nie mógł znać albo nie mogły one mieć wpływu na decyzję kupującego o zawarciu 
umowy, albo, że ich treść sprostowano przed zawarciem umowy. 

Według uzasadnienia projektu ustawy o prawach konsumenta, podstawowym celem ustawy 
jest transpozycja dyrektywy PE i Rady nr 2011/83/UE z dnia 25 października 2011 r. w sprawie 
praw konsumentów, w szczególności poprzez ujednolicenie i doprecyzowanie regulacji dotyczącej 
umów o charakterze konsumenckim zawieranych w okolicznościach typowych (w lokalu przed-
siębiorstwa) w zakresie obowiązków informacyjnych, a ponadto – ujednolicenie i doprecyzowanie 
regulacji dotyczącej umów o charakterze konsumenckim zawieranych w okolicznościach nietypo-
wych (poza lokalem przedsiębiorstwa oraz na odległość) w zakresie obowiązków informacyjnych, 
wymogów formalnych oraz prawa odstąpienia od umowy27. 

W szczególności, na przedsiębiorców nałożony zostanie obowiązek ujawnienia wszelkich 
kosztów związanych z daną transakcją; kupujący nie będą zobowiązani do ponoszenia kosztów, 
o których nie zostali prawidłowo poinformowani. Dotyczy to także kosztów zwrotu towaru. Przy 
sprzedaży towarów wielkogabarytowych przedsiębiorcy będą mieli obowiązek podania przybli-
żonych, maksymalnych kosztów zwrotu towaru. 

27 Projekt ustawy z 20 września 2013 r. o prawach konsumentów. Pobrano z: http://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/178552/178584/178585/dokument85864.
pdf?lastUpdateDay=07.11.13&lastUpdateHour=18%3A39&userLogged=false&date=czwartek%2C+7+listopad+2013. 
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W przypadku zawarcia umowy poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość, prawo od-
stąpienia od umowy będzie przysługiwało konsumentowi – tak jak postanawia dyrektywa – przez 
14 dni (obecnie jest to 10 dni). Będzie też możliwość skorzystania z jednolitego formularza od-
stąpienia od umowy (stanowiącego załącznik do dyrektywy). 

Zgodnie z postanowieniami dyrektywy, w projekcie ustawy przewiduje się zakaz zazna-
czania przez przedsiębiorców pól przy zamówieniach on-line; zakaz obciążania konsumentów 
korzystających przy zawieraniu umowy z infolinii przedsiębiorcy taryfą wyższą niż podstawo-
wa oraz zakaz pobierania przez przedsiębiorców od konsumentów, w związku ze stosowa-
niem określonych sposobów płatności, opłat, które są wyższe od kosztów poniesionych przez  
przedsiębiorcę. 

Korzystając z opcji regulacyjnej, przewidzianej w art. 3 ust. 4 dyrektywy, w projekcie ustawy 
przewiduje się utrzymanie obecnie obowiązującego wyłączenia stosowania przepisów dotyczą-
cych umów zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa dla umów, których wartość nie przekracza 
równowartości 10 euro. Przepis powinien jasno wskazywać, że nie chodzi o wartość pojedynczej 
zakupionej rzeczy, ale o wartość całości umowy28. 

Planowane zmiany, w założeniu, mają być korzystne zarówno dla konsumentów, jak i dla 
przedsiębiorców. Ponadto wiązane są z nimi nadzieje na ożywienie handlu trans-granicznego.

Korzyści dla konsumentów wiążą się przede wszystkim z szerszym dostępem do informacji 
w związku zawieraniem umów zarówno w warunkach typowych, jak i nietypowych, co ułatwi im 
podejmowanie świadomych decyzji przy nawiązywaniu stosunków umownych oraz korzystanie 
z przysługujących im praw. Przykładowo, nałożony na przedsiębiorcę obowiązek informowania 
konsumenta o kompatybilności treści cyfrowych do sprzętu i oprogramowania zapewne zmniej-
szy częstotliwość nieudanych zakupów w związku z brakiem kompatybilności. W szczególnych 
warunkach umów na odległość, zwłaszcza w handlu elektronicznym, konkretne rozwiązania mają 
na celu ochronę przed różnego rodzaju pułapkami – chociażby przez wyeliminowanie praktyki 
automatycznego zaznaczania pól przy zamówieniach na stronach internetowych (wymagających 
od konsumenta odpowiedniego zaznaczania w celu zrezygnowania z niechcianych usług dodat-
kowych, przykładowo: wynajmu samochodu przy zakupie biletu lotniczego). 

Zarówno konsumenci, jak i przedsiębiorcy powinni skorzystać na uporządkowaniu regulacji, 
w szczególności dotyczącej rękojmi za wady towaru i wprowadzeniu regulacji odpowiedzialności 
za zgodność towaru z umową do kodeksu cywilnego (z badań wynika, że około 80% konsumentów 
nie rozróżnia rękojmi od niezgodności towaru z umową)29. Z punktu widzenia przedsiębiorców 
szczególnie oczekiwane jest zapowiedziane przy tej okazji stworzenie bardziej efektywnych me-
chanizmów dochodzenia roszczeń regresowych przez ostatecznego sprzedawcę od jego poprzed-
ników w łańcuchu dystrybucji, obecnie stanowiących częste źródło problemów i nieporozumień. 

Z jednej strony, dostosowania będzie wymagało oprogramowanie stron internetowych i regula-
miny sklepów; wystąpią pewne koszty, związane z koniecznością wprowadzenia nowych wzorców 
umownych uwzględniających treść wprowadzanych przepisów – z drugiej jednak – przedsiębior-
cy zaoszczędzą na kosztach obsługi prawnej, związanych z koniecznością stosowania w obec-
nym stanie prawnym różnych reżimów odpowiedzialności w odniesieniu do umów zawieranych 

28 Ibidem; zob. też: Rządowe Centrum Legislacji, dokument 65881.pdf 
29 Biuletyn Rzeczników Konsumentów 2012 nr 1. Pobrano z: http://www.rzecznicy.konsumentow.eu/biuletyny/Biuletyn_rzecznikow_nr_1_2012.pdf.
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w obrocie konsumenckim i profesjonalnym. Niewątpliwą korzyścią zarówno dla konsumentów, jak 
i dla przedsiębiorców będzie ujednolicenie zasad prowadzenia handlu w obrocie transgranicznym 
na rynku UE.

V.	Podsumowanie
Jak utrwalone w głównych porządkach prawnych zasady wolności i świętości umów legły 

u podstaw rozkwitu rynku, przedsiębiorczości i handlu oraz systemu konkurencji w XIX-wiecznej 
Europie, tak obecnie odpowiednio modyfikowane, dostosowywane do współczesnych warunków 
rynkowych nadal stanowią kanon prawa umów. Jednak wówczas odgrywały rolę mechanizmu 
wprawiającego w ruch system konkurencji. Obecnie, gdy system ten stał się o wiele bardziej skom-
plikowany, warunkiem jego prawidłowego funkcjonowania jest jego stałe i coraz bardziej precyzyjne 
regulowanie. Aby zatem obie święte zasady kontraktu pełniły nadal swoją funkcję, konieczne jest 
ich doprecyzowanie i dopasowanie do szczególnych warunków podmiotowych i przedmiotowych 
transakcji. Ustawodawca unijny zmaga się z tym wyzwaniem, z pełną świadomością, że tylko 
jednolite stosowanie i przestrzeganie reguł może zapewniać sprawne funkcjonowanie rynku. 

Ochrona funkcjonowania rynku wewnętrznego należy do wyłącznej kompetencji UE. Z ko-
lei ochrona konsumenta stanowi sferę dzieloną między organy unijne a państwa członkowskie 
i podlega zasadzie pomocniczości: ustawodawca unijny musi zatem wykazać, że podjęta przez 
niego ingerencja w prawo krajowe jest konieczna, a podjęte środki – odpowiednie do założonego 
celu. Jednakże efektem różnic między prawami, w tym zwłaszcza w obszarze ochrony interesów 
konsumentów, jest zróżnicowanie warunków konkurencji na rynkach krajowych, co samo w sobie 
stanowi przeszkodę w rozwoju jednolitego rynku30. Z tego względu, mimo wyraźnie ograniczonej 
skłonności państw członkowskich do ujednolicania prawa w obszarze prawa cywilnego, dalsze 
kroki w kierunku tworzenia europejskiego prawa umów są nieuniknione.

Stąd kierunek na pełne ujednolicenie drogą harmonizacji zupełnej wydaje się właściwym 
rozwiązaniem i nieodzowną koniecznością. Należy zatem oczekiwać, że tak jak na nowych po-
lach działalności, gdzie o wiele łatwiej o konsensus, także w tych obrosłych tradycją i historycznie 
ukształtowanymi różnicami, stopniowo ujednolicone zostaną reguły gry. Nowa dyrektywa o pra-
wach konsumentów jest tego wyraźnym przykładem.
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Streszczenie
Usługi publiczne są postrzegane w praktyce gospodarczej jako towary „specjalnego przeznacze-
nia”, pomimo że stanowią one co do zasady taki sam przedmiot obrotu gospodarczego i podlegają 
takim samym prawidłom ekonomicznym, jak wszystkie inne towary. Dostawcy usług publicznych, 
tak jak każdy inny przedsiębiorca, ponoszą koszty wytworzenia tych usług i konkurują ze sobą 
„na rynku” lub też „o rynek”. Procesy konkurencyjne pozwalają na wypracowanie korzyści kie-
rowanych do konsumentów. Usługi publiczne mają jednak tę specyfikę, że muszą odpowiadać 
ściśle zdefiniowanym warunkom jakościowym i ilościowym. Oznacza to, że w odniesieniu do 
usług publicznych można zidentyfikować istotną rolę, jaką odgrywają organy publiczne definiujące 
warunki brzegowe świadczenia danych usług publicznych. Organy publiczne są odpowiedzialne 
więc za zdefiniowanie rynku właściwego, na którym mogą prowadzić działalność dostawcy usług 
publicznych. W odniesieniu do rynku (rynków) usług publicznych można mówić o regulacji ryn-
kowej. Koszty wypełnienia wymogów narzucanych przez regulatora powodują podniesienie ceny 
nabycia tych usług, co z kolei powodować będzie zmniejszenie powszechności dostępu do tych 
usług. Interwencja publiczna ma za zadanie zmitygować negatywne skutki trudności budżetowych, 
na jakie narażeni są konsumenci. Interwencja podejmowana przez organy publiczne powoduje 
często eliminację konkurencji poprzez stosowanie zamówienia bezpośredniego, pomijającego 
procedurę konkurencyjną przy wyborze dostawcy danych usług. Bezrefleksyjne stosowanie dok-
tryny Teckal zdecydowanie utrudnia funkcjonowanie konkurencji na rynku usług publicznych i tym 
samym ogranicza dobrobyt konsumenta.

Słowa	kluczowe:	konkurencja; doktryna Teckal; powierzenie usług publicznych; popyt; podaż; 
cena równowagi; rynek właściwy; jednostka samorządu terytorialnego.

* Autor jest absolwentem Uniwersytetu Łódzkiego, gdzie ukończył Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny na kierunku Zarządzanie Finansami 
Przedsiębiorstw. Ukończył również studia podyplomowe z zakresu Rachunkowości Zarządczej i Finansowej na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu 
Łódzkiego oraz Podyplomowe Studia z zakresu Prawa Antymonopolowego na King’s College of London. Jest Partnerem Założycielem firmy 
doradczej COMPER Fornalczyk i Wspólnicy sp.j. zajmującej się doradztwem z zakresu pomocy publicznej i ekonomicznych aspektów prawa  
antymonopolowego. 
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I.	Wprowadzenie
Zastosowanie doktryny Teckal pozwala na zastosowanie zgodnego z prawem bezprzetargo-

wego zlecenia wykonywania usług publicznych. Wątpliwe jest jednak czy zastosowanie tej proce-
dury nie będzie prowadzić do naruszenia wolnej konkurencji i tym samym nie będzie dochodzić 
do erozji dobrobytu konsumenta. Usługi publiczne stanowią specyficzny rodzaj towaru będącego 
przedmiotem obrotu rynkowego. Specyfika ta wynika z uwarunkowań profilu popytu na te usługi. 
Usługi te muszą być powszechnie dostępne dla konsumentów i jednocześnie odznaczać się okre-
ślonym standardem, który rzutuje na koszty ich wytworzenia, a więc powoduje podniesienie ceny, 
jaka musi być zapłacona za pozyskanie tych usług. W konsekwencji zwiększona cena prowadzi do 
zmniejszenia dostępności tych usług dla konsumentów. W celu zagwarantowania powszechności 
określnych usług publicznych jednostki samorządu terytorialnego (dalej: JST) zostały obłożone 
przez ustawodawcę obowiązkiem zapewnienia występowania usług publicznych na swym tery-
torium. Powstaje więc pytanie, czy JST mają ograniczać się do organizowania warunków umoż-
liwiających występowanie określonych usług publicznych, czy też JST powinny angażować się 
w ich zapewnienie, bez względu na istnienie możliwości pozyskania tych usług z rynku.

II.	Pojęcie	rynku	w	usługach	publicznych
Zgodnie z teorią ekonomii o „rynku” można mówić wówczas, gdy występują co najmniej dwie 

strony wymiany handlowej, gdzie podmioty oferujące określone towary spotykają się z podmiotami, 
które chcą te towary kupić. W modelu klasycznej mikroekonomii strona podażowa kieruje się ocze-
kiwaniami potencjalnych nabywców, tak aby w jak największym stopniu dopasować swą ofertę do 
preferencji konsumentów (klientów)1. Klienci natomiast podejmują decyzje w ramach posiadanego 
budżetu i kierują się subiektywnie pojmowana użytecznością ekonomiczną2 oferowanych towarów. 
W warunkach gospodarki wolnorynkowej, występuje szereg modeli rynku, począwszy od konkurencji 
doskonałej, w której występuje praktycznie nieograniczona ilość podmiotów, zarówno po stronie 
podaży, jak i popytu, aż po model monopolistyczny, w którym po stronie podaży występuje tylko 
jeden przedsiębiorca3. Warto zwrócić uwagę na model monopsonistyczny, w którym występuje 
jeden nabywca danych towarów i to on decyduje de facto o warunkach wymiany handlowej. Ten 
model rynku ma zastosowanie do większości rynków usług publicznych. Bez względu na model, 
jaki ma zastosowanie w danym konkretnym przypadku wymiany towarów, zawsze występuje ele-
ment konkurencji i weryfikacji przez konsumentów użyteczności ekonomicznej oferowanych dóbr4.

Generalna zasada funkcjonowania rynku w rozumieniu mikroekonomii polega na doprowa-
dzeniu do takiej sytuacji, w której spotkają się oczekiwania dostawców danych towarów z ocze-
kiwaniami ich odbiorców. Zgodnie z teorią mikroekonomii, wraz ze spadkiem cen wzrasta liczba 
jednostek dóbr, jakie mogą zostać nabyte przez konsumenta przy posiadanych zasobach budże-
towych. Sprzedawca tych dóbr rozumuje w odmienny sposób – im wyższa cena, tym więcej dóbr 
1 Należy zaznaczyć, że w niniejszym opracowaniu autor będzie wymiennie używał pojęcia „konsument” i „klient”, aby zaznaczyć szerokie zastosowanie 
opisywanych zjawisk ekonomicznych.
2 H.R. Varian, Mikroekonomia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997, s. 84.; D. Begg, S. Fischer, R. Dornbusch, Ekonomia, PWE, Warszawa 
1993, s. 139.
3 E. Nojszewska, Podstawy ekonomii, WSiP, Warszawa 1995, s. 155–161; R. Milewski, E. Kwiatkowski, Podstawy ekonomii, Wydawnictwo Naukowe 
PWN, Warszawa 2005; A. Fornalczyk, Biznes a ochrona konkurencji, Wolters Kluwer, Warszawa 2012, s. 20.
4 Literatura przedmiotu wyróżnia szereg modeli konkurencji na rynkach o zróżnicowanej strukturze, poczynając od modelu konkurencji doskonałej, 
a na konkurencji monopolistycznej kończąc. Por. E. Nojszewska, Podstawy ekonomii…, s. 146–161, D. Begg, S. Fischer, R. Dornbusch, Ekonomia…, 
s. 139; P.A. Samuelson, W.D. Nordhaus, Ekonomia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.
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jest skłonny sprzedać. Oznacza to, że w miejscu, gdzie te dwie krzywe się spotykają (przecinają 
się), pojawia się konsensus i dochodzi do transakcji. Konsument odnajduje swą cenę graniczną5, 
a sprzedawca odnajduje cenę, która jest dla niego satysfakcjonująca. Osiągnięta zostaje cena 
równowagi6. Powyższe zależności przedstawiono na rysunku 1.

Rysunek 1. Popyt – podaż – cena równowagi
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Krzywa popytu 

x1
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Cena równowagi (x1, p1) 

(x1
*, p1

*) 

Krzywa podaży 

Gdzie: 
P – cena 
X – Ilość produkcji 

Źródło:  Opracowanie własne na podstawie H.R. Varian, Mikroekonomia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997; D. Begg, S. Fischer, R. Dornbusch, 
Ekonomia, PWE, Warszawa 1993.

Rysunek 2. Cena – koszt – zysk
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KM – Koszty marginalne 
P – cena 
X – Ilość produkcji 

Gdzie: 
KC – Koszty całkowite 
KS – Koszty stałe 
KZ – Koszty Zmienne 

Źródło:  Opracowanie własne na podstawie H.R. Varian, Mikroekonomia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997; D. Begg, S. Fischer, R. Dornbusch, 
Ekonomia, PWE, Warszawa 1993.

5 Cena graniczna, to najwyższa cena jaką jest w stanie zapłacić nabywca za dane dobro. Por. H.R. Varian, Mikroekonomia…, s. 34.
6 Cena równowagi, to punkt styczny odłożony na osi rzędnych i odciętych wspólny dla krzywej popytu i krzywej podaży dla danego dobra, w danych 
warunkach ekonomicznych strony popytowej i strony podażowej, ze szczególnym uwzględnieniem budżetu do dyspozycji (strona popytowa) oraz 
bazy kosztowej (strona podażowa). Por. H.R. Varian, Mikroekonomia…, s. 36–37, E. Nojszewska, Podstawy ekonomii…, s. 57; D. Begg, S. Fischer, 
R. Dornbusch, Ekonomia…, s. 85; P.A. Samuelson, W.D. Nordhaus, Ekonomia…, s. 578.
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Można więc wskazać, że cena jest dokładnie kosztem krańcowym, dopóki towary sprzeda-
wane są na poziomie maksymalizującym zyski. Na podstawie rysunku 2 można doskonale zaob-
serwować, że cena równowagi (równa kosztom krańcowym), przesunięta równolegle do punktu 
wspólnego z krzywą kosztów całkowitych (KC), odłożona na osi rzędnych, wskazuje dane koszty 
całkowite, które dostawca towarów musi ponieść w celu wyprodukowania i sprzedania danego to-
waru (usługi) przy danej cenie rynkowej. Pole powierzchni wyznaczone przez powstały czworokąt 
(zaznaczony wyszarzeniem) obrazuje zysk, jaki dostawca towaru jest w stanie wygenerować7. 

Na potrzeby niniejszego wywodu zostało przyjęte założenie, że organ publiczny, definiując 
standard usług, jakie mają być dostarczane konsumentom, dokonuje weryfikacji rynku właściwego 
w aspekcie produktowym. W konsekwencji należy wskazać, że na ściśle określonym obszarze 
(obszar właściwy dla danych JST) standard narzucany na dostawców danych usług publicznych 
odnosi się do każdego dostawcy, który będzie działać na tym rynku właściwym8. Jeżeli nastę-
puje zwiększenie kosztów wytworzenia danego towaru, to musi ulec zmianie również cena, po 
której przedsiębiorca oferuje swe towary. Jeżeli zastosowanie ma ta sama krzywa popytu zostaje 
osiągnięta nowa cena równowagi9. Alternatywnie, zwiększone koszty dostarczenia danego towa-
ru będą powodować zmniejszenie się zysku (lub też wystąpienie straty), jeżeli cena nie będzie 
mogła ulec zwiększeniu. Na potrzeby dalszego wywodu przyjąć jednak należy, że dodatkowe 
koszty o charakterze egzogenicznym prowadzą do zwiększenia ceny, jaką musi zapłacić kon-
sument. Rysunek 3 obrazuje mechanizm osiągania nowej ceny równowagi przy zwiększonych  
kosztach.

Rysunek 3. Ścieżka nowej ceny równowagi
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Gdzie: 
P – cena 
X – Ilość produkcji 
CRn – Cena równowagi dla iteracji ”n” 

KC – Koszty całkowite 
ΔKS – Zmiana kosztów stałych 
ΔB – Oczekiwany wzrost budżetu 

ΔB 

Źródło:  Opracowanie własne na podstawie H.R. Varian, Mikroekonomia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997; D. Begg, S. Fischer, R. Dornbusch, 
Ekonomia, PWE, Warszawa 1993.

7 Por. H.R. Varian, Mikroekonomia…, s. 397.
8 Rynek właściwy jest rozumiany w niniejszym opracowaniu zgodnie z definicją przewidzianą w ustawie z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji 
i konsumentów (Dz.U. 2007.50.331 z późn. zm.) w art. 4 ust. 9, gdzie wskazane zostało, że rynek właściwy rozumiany jest jako rynek towarów (w tym 
usług), które ze względu na ich przeznaczenie, cenę oraz właściwości, w tym jakość, są uznawane przez ich nabywców za substytuty (zgodnie z warun-
kami narzuconymi przez JST) oraz są oferowane na obszarze (na terenie danej JST), 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.
9 Przyjmując założenie ceteris paribus.
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Na skutek zwiększenia kosztów wytworzenia danego towaru u każdego z dostawców danych 
usług publicznych (o ΔKC) nastąpiło przesunięcie krzywej podaży z KS1 do KS210 i przy danym 
popycie („krzywa obrazująca budżet 1”) cena równowagi uległa przesunięciu z CR1 (x1, p1) do 
punktu CR2 (x2, p2). Należy zauważyć, że nastąpiło zwiększenie ceny równowagi z p1 do p2 przy 
jednoczesnym zmniejszeniu ilości konsumowanych towarów z x1 do x2. Utrzymując założenie, że 
konsumenci są wspierani przez JST, będą oni nabywać pierwotną liczbę towarów. W tym celu ko-
nieczne byłoby zwiększenie budżetu (ΔB),jaki konsumenci mieliby mieć do dyspozycji. Nastąpiłoby 
wtedy przesunięcie krzywej popytu (obrazującej popyt przy danym budżecie) z pozycji „1” do po-
zycji „2”11. Na skutek tego punkt obrazujący cenę równowagi ulega przesunięciu do CR3 (x1, p3). 
Jednocześnie należy dodać wiążące założenie, że JST jest zobowiązane do utrzymywania szero-
kiej dostępności „droższych” usług publicznych, celem zapewnienia, że każdy mieszkaniec będzie 
miał dostęp do przedmiotowych usług. W efekcie zwiększenia kosztów oraz determinacji JST, co 
do utrzymania konsumpcji danych usług na niezmienionym poziomie nastąpiło przesunięcie z CR1 
do CR3, co w efekcie pozwoliło na utrzymanie konsumpcji na poziomie x1, lecz spowodowało to 
zwiększenie cen z poziomu p1 do p3.

Zmiany w uwarunkowaniach rynkowych spowodowane zwiększeniem obciążeń kosztowych 
dostawców usług powodować będą, że konieczne jest zidentyfikowanie zależności, jakie odno-
szą się do ograniczeń budżetowych konsumentów. Należy zwrócić uwagę, czy nowa cena będzie 
mieścić się zarówno w budżecie do dyspozycji, jaki posiadają nabywcy tych dóbr, jak i czy dane 
dobra znajdują się na krzywej obojętności konsumenta. Konsumenci wybierają zawsze najlepszy 
zestaw dóbr, na jaki ich stać, lecz dokonują tego w ramach posiadanego budżetu, czyli poruszają 
się w ramach swych ograniczeń budżetowych12. Ograniczenie budżetowe obrazowane jest przez 
sumę iloczynów cen i ilości poszczególnych dóbr, które konsument jest w stanie kupić w ramach 
posiadanego budżetu. Ograniczenie budżetowe może mieć postać algebraiczną:

p1x1 × p2x2 × … × pnxn ≤ m,

gdzie:
pn – cena dobra „n” znajdującego się w koszyku,
xn – liczba jednostek dobra „n” znajdującego się w koszyku,
m – budżet (dochód) do dyspozycji.

Zakładając, że na potrzeby niniejszego opracowania i dalszego dowodzenia wystarczające 
będą dwa dobra znajdujące się w danym koszyku konsumpcyjnym, można wskazać, że krzywa, 
na której w ramach danego ograniczenia budżetowego znajdować się będą wszystkie kombinacje 
ilości dóbr x1 i x2 kupowanych po cenach p1 i p2, będzie miała ujemny współczynnik kierunkowy13. 
Oznacza to, że zwiększenie konsumpcji jednego dobra musi zostać skompensowane zmniejsze-
niem konsumpcji drugiego dobra. Należy przy tym przyjąć założenie, że analizowane towary są 

10 Por. E. Nojszewska, Podstawy ekonomii…, s. 48.
11 Por. H.R. Varian, Mikroekonomia…, s. 126.
12 Por. H.R. Varian, Mikroekonomia…, s. 51–63; E. Nojszewska, Podstawy ekonomii…, s. 86–93; D. Begg, S. Fischer, R. Dornbusch, Ekonomia…, s. 136.
13 Współczynnik określający nachylenie danej krzywej względem osi OX i tym samym określa czy obrazowana zależność ma charakter proporcjonalny, 
czy też odwrotnie proporcjonalny.
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doskonale substytucyjne względem siebie14. W celu zrozumienia mechaniki występującej przy 
decyzjach podejmowanych przez konsumenta konieczne jest przytoczenie założeń odnoszących 
się do teorii wyboru konsumenta, czyli w jakich warunkach konsument podejmuje decyzje, gdy 
użyteczność15 pozyskiwanych kombinacji towarów pozostaje taka sama. Przyjmując określone 
aksjomaty ekonomiczne16 w tym zakresie, można skonstruować krzywe obrazujące preferencje 
konsumentów względem danych kombinacji towarów. Zestawienie krzywych obojętności oraz 
ograniczenia budżetowego ujawnia kombinację dóbr, jakie może faktycznie pozyskać konsument. 
Graficzne zobrazowanie tego punktu równowagi ma postać, jak na rysunku 4.

Rysunek 4. Wybór optymalny
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Gdzie: 
X1 – Ilość produkcji towaru 1 
X2 – Ilość produkcji towaru 2 

Źródło:  Opracowanie własne na podstawie H.R. Varian, Mikroekonomia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997; D. Begg, S. Fischer, R. Dornbusch, 
Ekonomia, PWE, Warszawa 1993.

Na podstawie rysunku 4 można jednoznacznie wskazać, że konsument posiadający dane 
ograniczenie budżetowe, czyli poruszający się po zadanej linii budżetowej i posiadający dane 
krzywe obojętności jest w stanie skonstruować jeden koszyk dóbr (x1, x2), który jednocześnie za-
pewniałby mu: (1) maksymalną użyteczność ekonomiczną oraz (2) mieściłby się w jego budżecie. 

Podsumowując	można	wskazać,	że	dostawca	danych	towarów	na	rynek	(w	tym	również	
usług)	ponosi	określone	koszty	wytworzenia	danych	towarów	(koszty	stałe	i	koszty	zmien-
ne),	które	musi	pokryć	cena	płacona	przez	klientów	(konsumentów).	Jeżeli	z	jakichkolwiek	
powodów	cena	danego	towaru	ulegnie	zwiększeniu,	to	–	przyjmując	założenie	upraszcza-
jące	–	konsumenci,	chcąc	zachować	ilość	nabywanych	towarów,	podejmą	starania	mające	
doprowadzić	do	zwiększenia	budżetu,	jaki	może	zostać	przeznaczony	na	nabywanie	ocze-
kiwanej	liczby	jednostek	danego	towaru.

14 Dobra doskonale substytucyjne to takie, które mogą być zastępowalne przez konsumenta w ramach posiadanego przez niego ograniczenia budże-
towego i bez uszczerbku na ich użyteczności.
15 Por. H.R. Varian, Mikroekonomia…, s. 84; D. Begg, S. Fischer, R. Dornbusch, Ekonomia…, s. 139.
16 Teoria wyboru konsumenta pozwala na wskazanie określonych zależności, jakie mają zastosowanie do preferencji konsumenta. Aksjomaty: 
(1) zupełność, który zakłada, że każde dwa koszyki X oraz Y mogą być porównywane, czyli że (x1,x2) ≥ (y1,y2) lub (y1,y2) ≥ (x1,x2); 
(2) zwrotność oznacza złożenie, że każdy koszyk jest przynajmniej tak samo dobry, jak on sam, czyli (x1,x2) ≥ (x1,x2);
(3) przechodniość oznacza, że mając koszyki X, Y i Z prawdziwe jest, że jeżeli (x1,x2) ≥(y1,y2) i (y1,y2) ≥ (z1,z2), to (x1,x2) ≥ (z1,z2).
Por. H.R. Varian, Mikroekonomia…, s. 66.
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Ta prosta zasada jest podstawą i bazą dla poprawnej identyfikacji zależności, jakimi rządzi 
się rynek usług publicznych oraz jaką rolę odgrywa organizator rynku usług publicznych. Usługi 
publiczne, tak jak każde inne towary są oferowane przez podmioty gospodarcze dostarczające 
je do konsumentów, więc można wskazać, że usługi te są oferowane na rynku w rozumieniu 
ekonomicznym. Dostawca usług publicznych, w celu realizacji swych celów gospodarczych17 
podejmuje szereg działań, które mają prowadzić do maksymalizowania opłacalności sprzedaży. 
Uwzględniając ograniczenia budżetowe swych klientów musi on tak operować bazą kosztową, 
aby cena pokrywająca koszty świadczenia danych usług pozwalała na ujęcie jej w danym ograni-
czeniu budżetowym, jaki prezentują nabywcy. Co do zasady można więc wskazać, że mechanizm 
rynkowy, jakiemu podlega sprzedaż usług publicznych, nie odbiega od tego, jaki ma zastosowanie 
w innych przypadkach. Wytwórca usług, czyli strona podażowa rynku, spotyka się z nabywcami, 
czyli reprezentantami strony popytowej, w skutek czego pojawia się cena równowagi, po której 
może nastąpić transakcja, czyli wymiana handlowa. Każda zmiana bazy kosztowej wytwarzanych 
usług powodować będzie uruchomienie zmian prowadzących do powstania nowej ceny równowagi, 
lecz powstaje pytanie, czy nowa cena równowagi pozwoli na utrzymanie liczby sprzedawanych 
jednostek (CR3), czy też zatrzyma się na etapie gwarantującym taką samą cenę przy mniejszej 
liczbie konsumowanych jednostek danego towaru (CR2).

III.	Specyfika	rynku	usług	publicznych
Nie można pominąć specyfiki usług publicznych (dóbr publicznych). Działalność gospodar-

cza prowadzona w warunkach wolnego rynku może prowadzić do braku zaopatrzenia w określo-
ne towary, które z przyczyn cywilizacyjnych są niezbędne dla konsumentów, lecz jednocześnie 
koszty ich wytworzenia są na tyle wysokie, że na warunkach komercyjnych nie ma możliwości 
ich zapewnienia. Usługi publiczne zostały określone przez ustawodawcę i JST zostały obarczo-
ne obowiązkiem zapewnienia ich obywatelom18. Nie istnieje jednolita definicja usług publicz-
nych, lecz można wskazać na określonym poziomie ogólności, że są to usługi, które muszą być 
ze względów cywilizacyjnych dostępne dla wszystkich obywateli danego obszaru na równych 
i niedyskryminacyjnych zasadach. Przykładami usług publicznych są np.: edukacja publiczna, 
promocja i ochrona zdrowia, kultura oraz ochrona zabytków, pomoc społeczna, polityka prorodzin-
na, zagospodarowanie przestrzenne, gospodarka wodna, w tym ochrony przeciwpowodziowej, 
a w szczególności wyposażenia i utrzymania wojewódzkich magazynów przeciwpowodziowych, 
transport zbiorowy i drogi publiczne. Termin usługi publiczne i nie został uregulowany w żadnych 
oficjalnych dokumentach, jak również definicji tych usług nie można znaleźć w tekście Traktatu 
ustanawiającego Wspólnotę Europejską19. 

Można wskazać, że termin „usługi publiczne” wywodzi się z praktyki poszczególnych państw 
członkowskich, które stosują odrębne klasyfikacje tych usług i odmienne ich pojmowanie. W Traktacie 
pojawia się termin „usługi świadczone w ogólnym interesie gospodarczym”, który może być poj-
mowany jako legalne odniesienie do analizowanego zagadnienia. Należy jednak zaznaczyć, że 

17 Należy zaznaczyć, że celem przedsiębiorstwa nie musi być osiąganie zysku, lecz mogą to być np. zwiększanie udziału w rynku, maksymalizacja 
korzyści dla właścicieli, budowanie identyfikacji marketingowej.
18 Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz. 594); Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa 
(Dz.U. z 2013 r., poz. 596).
19 Termin usługi publiczne i usługi użyteczności publicznej, autor traktuje jako synonimy.
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pojęcie „usługi publiczne” jest pojęciem szerszym, gdyż ujmuje w sobie zarówno te usługi, które 
z przyczyn politycznych i kultury gospodarczej nie mają wymiaru gospodarczego (komercyjnego), 
jak i te które mają swój wymiar rynkowy (nawet potencjalny)2021.

Art. 14 TFUE podkreśla, że usługi publiczne zajmują szczególne miejsce wśród wspólnych 
wartości UE oraz mają znaczenie dla wspierania spójności społeczno-gospodarczej. Traktat 
wskazuje, że zarówno Wspólnota, jak i państwa członkowskie, każde w granicach swych kom-
petencji i w granicach stosowania Traktatu, zapewniają, aby usługi publiczne funkcjonowały na 
podstawie zasad i na warunkach, które pozwolą im wypełniać ich zadania. W tym kontekście, 
niejako wyprzedzająco należy wskazać na brzmienie art. 106, który mówi, że sam fakt udzielenia 
powierzenia wykonywania (lub zarządzania) usług publicznych nie wyłącza automatycznie innych 
przepisów TFUE, ze szczególnym uwzględnieniem art. 101–109 TFUE, czyli tych, które traktują 
o konieczności zachowania wolnej konkurencji. W tym kontekście należy zaznaczyć, że od strony 
analizy ekonomicznej JST, udzielając powierzenia obowiązku wykonywania określonych usług 
publicznych podmiotowi wybranemu z pominięciem procedur przetargowych, prowadzi do zawią-
zania porozumienia rynkowego, które niesie świadczeniodawcy określone korzyści ekonomiczne 
i dodatkowo prowadzi do wyeliminowani konkurencji na danym rynku. Można	więc	wskazać,	
że	usługi	publiczne	mają	niedookreślony	charakter	i	są	precyzowane	bezpośrednio	przez	
państwo	członkowskie.	

Powszechne występowanie usług publicznych ma zniwelować negatywne efekty zewnętrz-
ne lub też niedostosowanie oferty wolnego rynku do potrzeb społecznych. Usługi publiczne, aby 
spełniały swe cele strategiczne muszą być szeroko dostępne. Oznacza to, że penetracja rynko-
wa musi wynosić docelowo 100%, co ma powodować, że każdy obywatel będzie mieć dostęp do 
tych usług. 

Usługi publiczne są definiowane przez dane państwo członkowskie, które określa, jaki stan-
dard ma mieć dana usługa oraz jaką cenę ma płacić konsument. Określanie standardu wiąże się 
jednoznacznie z koniecznością ponoszenia dodatkowych kosztów przez usługodawcę, a więc 
następuje przesunięcie krzywej podaży z pozycji „1” do pozycji „2” (por. rys. 3). Jeżeli dodatkowe 
koszty świadczonych usług miałyby być pokrywane z budżetów konsumentów, to można oczeki-
wać, że spadłaby ilość nabywanych usług i tym samym dana usługa publiczna przestałaby być 
powszechnie dostępna. Z tego też względu interwencja JST musi być skierowana na utrzymanie 
niskiej ceny (p1) i wysokiej ilości konsumpcji (x1) przy jednoczesnym pokrywaniu dodatkowych 
kosztów (por. rys. 3). W takich warunkach następuje zetknięcie się popytu na dane usługi pub-
liczne z ich podażą, co prowadzi do wymiany handlowej.

Nie ulega więc wątpliwości, że interwencja JST w zakresie zapewnienia powszechnej do-
stępności danych usług publicznych o określonym standardzie oddziałuje na rynek w rozumie-
niu ekonomicznym, na którym dochodzi do wymiany handlowej. Wymiana handlowa wiąże się 
z występowaniem wynagrodzenia za świadczone usługi (dostarczane towary) w postaci zapłaty 
określonej ceny (pn) za liczbę jednostek danego towaru (xn), czyli przychód (pnxn). Jak zostało 

20 Pomimo że rozgraniczenie i jego charakterystyka między terminem „usługi w ogólnym interesie” oraz „usługi w ogólnym interesie gospodarczym” 
wspólnie składające się na rozumienie terminu „usługi publiczne” jest frapującym przedmiotem analizy, autor z premedytacją nie podejmuje tego za-
gadnienia w niniejszym opracowaniu.
21 Por. Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz Komitetu Regionów, Biała Księga nt. usług 
użyteczności publicznej, Bruksela, 12.5.2004 (COM(2004) 374 final).
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powiedziane wcześniej osiągane przychody pozwalają na pokrywanie kosztów stałych i zmien-
nych wytworzenia danego towaru, lecz w odniesieniu do usług publicznych, przy zastosowaniu 
interwencji publicznej należy zauważyć, że przychód (pnxn) płacony jest z dwóch źródeł: (1) od 
konsumenta oraz (2) z zasobu publicznego, czyli JST22. Dostawca usług publicznych, jako strona 
podażowa rynku, dostarcza zamówioną usługę w oczekiwanym standardzie, a konsument nie płaci 
więcej niżby miało to miejsce przed nałożeniem określonych obowiązków publicznych23. W takim 
modelu, gdzie JST tworzy rynek, na którym z jednej strony występują nabywcy/konsumenci da-
nych usług, z drugiej zaś – dostawcy tych usług, a rolą JST powinno być jedynie: (1) określenie 
standardu świadczonej usługi; (2) określenie ceny, jaką będzie musieli płacić nabywcy24 oraz 
(3) zdefiniowanie sposobu ingerencji w zachowanie się krzywej popytu lub krzywej podaży. Taki 
zakres interwencji pozwoli na wypracowanie efektywności ekonomicznych w ramach naturalnych 
procesów konkurencyjnych. Jeżeli natomiast interwencja JST sięga dalej, należy obawiać się o za-
sadność prowadzenia takiej polityki zarówno w kontekście efektywności angażowanych środków 
publicznych, jak i w korzyści, jakie miałyby z tego tytułu płynąć dla konsumentów.

IV.	Doktryna	Teckal	jako	narzędzie	interwencji
Usługa publiczna, która jest przedmiotem obrotu rynkowego została sprowadzona do pozio-

mu „dziecka szczególnej troski”. Do takiego stanu rzeczy walnie przysłużyła się sprawa Teckal, 
dotycząca powierzenia wykonywania usług publicznych podmiotowi gospodarczemu należącemu 
do zamawiających JST. W ramach postępowania sądowego przed Sądem Administracyjnym dla 
Regionu Emilia Romagna między prywatnym podmiotem Teckal Srl a gminą Viano oraz konsor-
cjum Azienda Gas-Acqua Consorziale (AGAC), do Sądu Pierwszej Instancji UE (dalej: SPI) trafiło 
zapytanie prejudycjalne dotyczące obowiązku stosowania procedur przetargowych w odniesieniu 
do kontraktowania usług publicznych z podmiotem, który de facto jest w całości zależy od pub-
licznego podmiotu zlecającego i wykonuje dodatkowo większą część swej działalności na rzecz 
tego podmiotu publicznego. Sprawa dotyczyła powierzenia zadań związanych z zarządzaniem 
siecią grzewczą w szeregu budynków gminnych. Wynagrodzenie AGAC zostało określone z góry 
na okres od 1 czerwca 1997 r. do 31 maja 1998 r. W wyniku wydania wyroku przez SPI wskazu-
jącego na brak konieczności stosowania procedur przetargowych w tym konkretnym przypadku, 
została wypracowana ścieżka postępowania, która obecnie jest szeroko stosowana. 

JST, chcąc zapewnić występowanie usług publicznych na swym terytorium, w zdecydowanej 
większości przypadków decydują się na powołanie spółki kapitałowej, w której są jedynym udzia-
łowcem/akcjonariuszem, a jej zadania są określone w taki sposób, aby bezsprzecznie spełnione 
były warunki do zastosowania doktryny Teckal. Powołanie spółki kapitałowej przez JST, co jest 
działaniem zgodnym z ustawą o gospodarce komunalnej25, pozwala osiągnąć szereg efektywno-
ści ekonomiczno-księgowych niedostępnych w przypadku wykonywania zadań publicznych przez 
JST samodzielnie. Powołanie własnej spółki kapitałowej może okazać się również korzystniejsze 
22 Ten schemat rozumowania ma zastosowanie zarówno w odniesieniu do dofinansowania bezpośredniego przez JST określonych kosztów dostaw-
cy usług, jak i w odniesieniu do sytuacji, w której to konsument otrzymuje dofinansowanie (np. dotację celową) na nabycie określonej liczby jednostek 
danej usługi publicznej. 
23 Istnieją modele finansowania usług publicznych zakładające partycypację kosztów pozyskania usług publicznych przez obywateli (np. transport 
miejski), jak również takie, w których konsument (obywatel) nie ponosi jakichkolwiek wydatków na pozyskanie danej usługi (np. służba zdrowia).
24 Autor zachęca do postrzegania określenia standardów danej usługi publicznej i ceny płaconej przez nabywców, jak do definiowania rynku właściwego, 
gdzie nacisk należy położyć na element ekonomiczny definicji rynku właściwego, a nie na zastosowanie czysto prawne.
25 Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz.U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236).
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od udzielenia zlecenia podmiotowi niezależnemu kapitałowo, przede wszystkim w sytuacji, gdy na 
rynku nie można znaleźć wykonawców usług o ściśle określonych warunkach. JST, decydując się 
na zgłoszenie zapotrzebowania na pozyskanie usługi publicznej, kreują popyt, a powołując własną 
spółkę, stają (pośrednio) po drugiej stronie jako przedstawiciele podaży. Fakt powołania spółki 
komunalnej dla świadczenia określonych usług publicznych pozwala bezsprzecznie określić, że 
przedmiotowa usługa będzie stanowić działalność gospodarczą. Działalność może co do zasady 
przynosić stratę, gdyż poziom cen, jaki są skłonni płacić konsumenci (obywatele danej JST) nie 
pozwala na pokrycie kosztów całkowitych świadczonych usług. Jednocześnie nabywcy tych usług, 
dokonując wyborów optymalizujących ich koszyk towarów, poruszają się w ramach posiadanego 
budżetu, co powoduje, że w przypadku zwiększenia cen na usługi publiczne, przestaną być one 
powszechnie dostępne. Z tego też względu ceny, jakie są płacone za usługi publiczne, generują 
stratę u ich wykonawcy. Wskutek dofinansowania kosztów świadczenia usług cena równowagi 
pozwala pokryć koszty ich świadczenia i jednocześnie konsument porusza się w ramach posia-
danego ograniczenia budżetowego przy jednoczesnym zachowaniu oczekiwanego poziomu do-
stępności. W ramach wynagrodzenia za zwiększenie kosztów świadczonych usług publicznych 
można przewidzieć również wyłączność przedmiotową lub terytorialną. Zapewnienie tej wyłącz-
ności pozwala wyeliminować określone koszty, jakie dostawca usług publicznych musi ponosić, 
działając na konkurencyjnym rynku. Można więc postawić tezę, że udzielenie wyłączności będzie 
stanowić swoiste przysporzenie udzielane przez JST na rzecz podmiotu wykonującego dane 
usługi publiczne, co pozwala sformułować tezę poboczną, że to przysporzenie będzie stanowić 
swoiste prawo majątkowe, gdyż może być przedmiotem dalszej odsprzedaży poprzez udzielanie 
podwykonawstwa dla podmiotów konkurencyjnych względem danego.

Zastanawiające jest jednak, że mechanizm wolnej konkurencji, który generuje tak wiele ko-
rzyści dla konsumenta26, jest tak powszechnie eliminowany na rzecz bezprzetargowego zlecania 
wykonywania usług publicznych. Eliminacja gry rynkowej (konkurencja o rynek) jest dokonywana 
na podstawie ugruntowanej doktryny Teckal. Prymat wolnej konkurencji, na straży której mają 
stać odpowiednie przepisy prawa27 a stosowanie zlecania z pominięciem przepisów promujących 
wolną konkurencję ma mieć miejsce jedynie na zasadzie wyjątku.

JST tworzą przestrzeń ekonomiczną, w której dochodzić ma do wymiany towarów między 
zgłaszającymi popyt (JST) a podmiotami mającymi dostarczyć te usługi (spółka komunalna i pod-
mioty prywatne). JST, wykorzystując doktrynę Teckal28, eliminują konkurencję z rynku, podczas 
gdy taki sam efekt w zakresie dostarczenia usług publicznych może zostać osiągnięty przez po-
prawnie zaprojektowany mechanizm interwencji publicznej. Konieczne jest więc doprowadzenie 
do sytuacji, w której JST przed zastosowaniem doktryny Teckal będą musiały udowodnić, że nie 
są w stanie zapewnić występowania danej usługi publicznej w inny sposób, niż eliminując dłu-
gotrwale konkurencję i zlecając „bezprzetargowo” przedmiotowe usługi swojej własnej spółce. 

26 Por. E. Nojszewska, Podstawy ekonomii…, s. 36.
27 Przykładem mogą być: Dyrektywa 2004/17/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. koordynująca procedury udzielania za-
mówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych (Dz.Urz. UEL. 134/1 z 2004); Dyrektywa 
2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty 
budowlane, dostawy i usługi (Dz.Urz. UEL. 134/114 z 2004). Rozporządzenie (WE) nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 paździer-
nika 2007 r. dotyczące usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) 
nr 1191/69 i (EWG) nr 1107/70 (Dz.Urz. UEL. 315/1 z 2007).
28 Wyjaśnienia Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w sprawie udzielania zamówień instytucji gospodarki budżetowej przez organ władzy publicznej 
wykonujący funkcję organu założycielskiego tej instytucji. Pobrano z: http://www.uzp.gov.pl/cmsws/page/publish.aspx?D;2128 (16.01.2013).
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Należy jednocześnie podkreślić, że umowy o świadczenie usług publicznych są w dużej mierze 
umowami długoletnimi, które de facto zamykają rynek i pozwalają funkcjonować na nim tylko temu 
wybranemu przez JST podmiotowi – spółce komunalnej. 

Analizując modele zachowania stosowane przez JST w Polsce w ostatnich latach, zauważalna 
jest zdecydowana tendencja do wykorzystywania doktryny Teckal jako narzędzia pozwalającego 
na przeprowadzenie działań naprawczych w spółce komunalnej lub też inwestycji miejskich za 
pośrednictwem spółki komunalnej. Takie działania powodują, że struktura rynków usług komu-
nalnych jest upośledzona i prymat wiodą rozwiązania nierynkowe, które są niwelowane przez 
wtórną implementację narzędzi kontrolnych i zarządczych. Celem tych działań jest odtworzenie 
efektywności ekonomicznych, które występowałyby w sposób naturalny, gdyby przyjąć model 
oparty na wolnej konkurencji o rynek, gdzie immanentną częścią całego systemu byłoby dofina-
sowanie kosztów świadczenia danych usług publicznych. 

Można więc wskazać, że zastosowanie doktryny Teckal w warunkach funkcjonującej kon-
kurencji rynkowej prowadzi do podejmowania działań, które są co prawda zgodne z przepisami 
prawa zamówień publicznych, lecz mogą prowadzić do wypaczenia reguł konkurencji. Istnieje 
więc ryzyko, że JST, działając jako monopsonista będzie naruszać konkurencję, bezpodstawnie 
preferując jednego z oferentów rynkowych poprzez bezprzetargowe zlecanie mu wykonywania 
usług publicznych. Należy wskazać, że takie działanie często doprowadza do zapewnienia wy-
łączności spółce komunalnej w długim okresie (więcej niż 5 lat).

V.	Podsumowanie
Usługi publiczne, tak jak wszystkie towary, są przedmiotem obrotu rynkowego. Mają one 

swoją stronę popytową (acz specyficznie definiowaną) i mają również stronę podażową. Tak jak 
w przypadku innych towarów, świadczenie usługi publicznej wiąże się z koniecznością ponoszenia 
kosztów, które pokrywane są przez nabywcę tej usługi. Uwzględniając zależności i mechanizmy 
mikroekonomiczne, można przeprowadzić wnioskowanie, że w celu zapewnienia odpowiedniego 
stopnia dostępności danej usługi publicznej konieczne jest współfinansowanie jej świadczenia 
przez JST. Organ publiczny, określając standard usługi, wymusza na świadczeniodawcach po-
noszenie dodatkowych kosztów wytworzenia danej usługi, co wiąże się z podniesieniem krzywej 
podaży, tym samym pojawia się nowa (wyższa) cena, po której można nabyć daną usługę pub-
liczną. JST mogą zastosować interwencję od strony popytu i wzmocnić budżet, jakim dysponuje 
konsument (co oznacza poniesienie krzywej popytu) lub też pokryć zwiększone koszty świad-
czenia danej usługi i tym samym obniżyć koszty całkowite świadczeniodawcy (co powodować 
będzie powrót krzywej podażowej do pierwotnego – niższego – położenia). Jednak takie rozu-
mowanie jest obce większości organów publicznych. Jeżeli JST mają w swej dyspozycji spółkę, 
której, zgodnie z doktryną Teckal, może zostać zlecone, bez stosowania procedur przetargowych, 
świadczenie usług publicznych również z wykorzystaniem dofinansowania, to takie zlecenie jest 
udzielane. Pomijanie procedur przetargowych powinno być uwarunkowane brakiem możliwości 
pozyskania danej usługi publicznej (dokładnie zdefiniowanej) z rynku. Stosowanie doktryny Teckal 
powinno być traktowane jako wyjątek, a nie niechlubna reguła, która prowadzi do zamykania 
rynków usług publicznych na efektywności wynikające z konkurencji i powoduje erozję wolnej  
konkurencji. 
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Nie oznacza to jednak, że całość usług publicznych musi bezwzględnie być kontraktowana na 
podstawie procedur konkursowych. Organ publiczny powinien posiadać w swej gestii możliwość 
bieżącego oddziaływania na rynek świadczenia usług publicznych na swym terytorium. Powinno 
się to sprowadzać do wprowadzania systemu mieszanego, w którym zdecydowana większość 
usług świadczona jest przez podmioty prywatne, a działalność JST via spółka komunalna powinna 
stanowić mniejszość i mieć znaczenie strategiczne, nie zaś operacyjne. 
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Streszczenie
Przedmiotem artykułu jest szwajcarskie prawo konkurencji, przedstawione w zarysie w oparciu 
o stosowną legislację oraz orzecznictwo. W opracowaniu zaprezentowano wybrane najważniejsze 
aspekty (zarówno materialno-prawne, jak i proceduralne) szwajcarskiej regulacji antymonopolowej 
dot. inter alia zakresu jej zastosowania, organów ochrony konkurencji, a także „trzech tradycyj-
nych filarów prawa konkurencji”, tj. porozumień ograniczających konkurencję, nadużycia pozycji 
dominującej oraz kontroli koncentracji. W tekście wskazane zostały również niektóre różnice 
i podobieństwa z polskim i unijnym reżimem omawianej gałęzi prawa. Uwagi końcowe poświę-
cone zostały projektowi rychłej nowelizacji ustawy federalnej o kartelach i innych ograniczeniach 
konkurencji oraz kwestii zacieśniania się stosunków pomiędzy Szwajcarią i Unią Europejską 
w dziedzinie prawa konkurencji.

Słowa	kluczowe:	przedsiębiorstwo; najcięższe porozumienia; zakaz per se; pozycja dominująca; 
kontrola; test dominacji plus; sankcje; program łagodzenia kar; nowelizacja.

I.	Uwagi	wprowadzające
Szwajcarskie prawo konkurencji, podobnie jak zasadniczo każda regulacja tej dziedziny 

prawa, stanowi materię obszerną, stąd też niemożliwym jest omówienie jej w sposób wyczerpu-
jący i dogłębny w ramach niniejszego opracowania, którego celem jest jedynie wprowadzenie 

* Autorka jest doktorantką w Katedrze Filozofii Prawa i Nauki o Państwie, Instytutu Nauk o Państwie i Prawie, Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu 
Warszawskiego oraz w Katedrze Prawa Ekonomicznego i Prawa Międzynarodowego Prywatnego, Wydziału Prawa Uniwersytetu we Fryburgu, w Szwajcarii; 
e-mail: marta.maria.michalek@gmail.com.
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Czytelnika w tematykę szwajcarskiego reżimu antymonopolowego. W poniższym tekście zostaną 
przedstawione wybrane główne aspekty szwajcarskiej regulacji prawa konkurencji obejmujące 
kwestie zarówno materialno-prawne, jaki i proceduralne, z uwzględnieniem stosownych przykła-
dów z orzecznictwa oraz proponowanych zmian.

II.	Historia	
Pierwsza regulacja prawa konkurencji w Szwajcarii pojawiła się w ustawie federalnej1 

z 30 września 1943 r. o nieuczciwej konkurencji i opierała się głównie na zasadzie dobrej wiary2. 
Natomiast pierwszy akt prawny całkowicie poświęcony prawu konkurencji3, tj. ustawa federalna 
o kartelach i organizacjach analogicznych, został uchwalony 20 grudnia 1962 r.4 Ustawa ta kon-
centrowała się na prawie prywatnym, w szczególności na ochronie jednostki przed działaniami 
karteli i nie zawierała żadnych postanowień odnośnie do kontroli koncentracji. Na mocy tego aktu 
została powołana Komisja ds. Karteli, która nie posiadała żadnych kompetencji decyzyjnych.

Wskutek odmowy narodu szwajcarskiego do przystąpienia do Unii Europejskiej, wyrażonej 
w ogólnokrajowym referendum 6 grudnia 1992 r., zainaugurowana została procedura całkowitej 
rewizji ustawy z 1962 r., co doprowadziło do przyjęcia 6 października 1995 r. nowej ustawy fede-
ralnej o kartelach i innych ograniczeniach konkurencji (dalej: LCart)5, a tym samym do reorgani-
zacji regulacji szwajcarskiego prawa konkurencji6. Przede wszystkim, zakresem obowiązywania 
ustawy zostały objęte „trzy tradycyjne filary prawa konkurencji”7, tj. porozumienia ograniczające 
konkurencję, nadużycie pozycji dominującej oraz kontrola koncentracji. Komisja ds. Karteli zo-
stała zastąpiona nowym organem – Komisją ds. Konkurencji8 (dalej: Comco), której to przyznano 
kompetencje decyzyjne9. Nowe przepisy nabrały charakteru prawa publicznego i zostały oparte 
głównie na prawie administracyjnym. 

Kolejnym istotnym krokiem na drodze kształtowania się obecnie obowiązującego prawa kon-
kurencji w Szwajcarii była nowelizacja z 20. czerwca 2003 r.10, która to, mając na celu wzmocnienie 
skuteczności regulacji11, wprowadziła m.in. sankcje bezpośrednie12 oraz program łagodzenia kar13. 

 1 W Szwajcarii ustawy mogą być również uchwalane na poziomie kantonu. Stąd też istotne jest podkreślenie federalnego, czyli ogólnokrajowego 
charakteru aktu prawnego.
 2 Ustawa ta została całkowicie znowelizowana w 1986 r.; V. Martenet, A. Heinemann, Droit de la concurrence, Schulthess Verlag, Zurych 2012, s. 15. 
Zob. także T. Skoczny, Ustawodawstwo antymonopolowe na świecie w latach 1890-1089, Wydawnictwo Przemiany, Warszawa 1990, s. 75–76.
 3 A. Kellerhals, Wettbewerb in der Schweiz [w:] R. Sethe, A. Heinemann, R.M. Hilty, P. Nobel, R. Zäch (red.), Kommunikation: Festschrift für Rolf 
H. Weber zum 60. Geburtstag, Stämpfli Verlag AG, Berno 2011, s. 295.
 4 A wszedł w życie 14.02.1964 r. Akt ten był nowelizowany w 1985 r.
 5 Fr. Loi fédérale sur les cartels et autres restrictions à la concurrence / niem. Bundesgesetz über Kartelle und andere Wettbewerbsbeschränkungen; 
Recueil officiel / Amtliche Sammlung (dalej: RO) 1996 546.
Artykuł ten został opracowany na podstawie francuskiej oraz niemieckiej wersji stosownych aktów prawnych, stąd też wszelkie odwołania lingwistyczne 
będą co do zasady dwujęzyczne. Jednakże, jako że decyzje szwajcarskiego organu ds. ochrony konkurencji oraz orzeczenia sądów są wydawane oraz 
publikowane wyłącznie w języku danego postępowania i, poza nielicznymi wyjątkami, nie są następnie tłumaczone na inne języki urzędowe, będą one 
oznaczane jedynie w jednym języku. 
 6 V. Martenet, A. Heinemann, Droit de la concurrence…, s. 16.
 7 Ibidem.
 8 Fr. Commission de la concurrence / niem. Wettbewerbskommission.
 9 W.A. Stoffel, Swiss Competition Law: Where from and where to?, [w:] P. Gauch, F. Werro, P. Pichonnaz (red.), Mélanges en l’honneur de Pierre 
Tercier, Schulthess Médias Juridiques SA, Genewa - Zurych - Bazylea 2008, s. 682 
10 W. A. Stoffel, Das revidierte des Wettbewerbsgesetz: Grundzüge und Einführung des neuen Rechts – Die Tragweite des zweiten Paradigmawechsels 
innerhalb von zehn Jahren / La Loi sur la concurrence révisée: fondements et introduction du nouveau droit – La portée de la 2ème réorientation fonda-
mentale en dix ans, [w:] Stoffel/Zäch (red.), Kartellgesetzrevision 2003. Neuerungen und Folgen, Zurych 2004, s. 1–3.
11 Ibidem, s. 21.
12 Ch. Bovet, New competition rules and other related developments in Switzerland, Zusammenfassung der Rechtsprechung / Résumé de la jurispru-
dence, SZW/RSDA 2/2004, s. 133.
13 Fr. programme de clémence / niem. Bonusregelung.
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W obliczu toczącej się nieustannie dyskusji na temat dalszych zmian LCart, Rada Federalna14 
podjęła już pod koniec pierwszej dekady XXI w. istotne działania w tym kierunku, czego wy-
nikiem było opracowanie i złożenie do parlamentu szwajcarskiego, 22 lutego 2012 roku, pro-
jektu dot. nowelizacji tego aktu15. Projekt przewiduje zarówno zmiany instytucjonalne, jak 
i materialne, które zostaną pokrótce omówione w dalszej części opracowania. Niektóre z nich 
są bardzo kontrowersyjne, stąd też wywołały żywe dyskusje. Projekt ten, uzupełniony również 
dodatkowymi wnioskami16, pozostaje aktualnie przedmiotem burzliwych obrad parlamentar-
nych i nie można jeszcze przewidzieć kiedy i w jakim zakresie proponowane zmiany wejdą  
w życie.

III.	Źródła	prawa	konkurencji	
Wymienienie źródeł szwajcarskiego prawa konkurencji należy zacząć od Konstytucji Fede-

ralnej17, która to gwarantuje wolność gospodarczą18, równość traktowania konkurentów oraz usta-
nawia reżim gospodarki rynkowej opartej m.in. na wolnej konkurencji19.

Jednakże, podstawowym aktem prawnym regulującym materię prawa konkurencji jest 
ww. LCart20. Regulacja ta została uzupełniona stosownymi rozporządzeniami wydanymi 
przez Radę Federalną21, jak również Komunikatami i Wyjaśnieniami Comco22, stanowiącymi  
tzw. soft law.

Dodatkowo, istnieje wiele aktów prawnych, które są związane sensu largo z prawem kon-
kurencji, jak np. ustawa federalna z 6 października 1995 r. o rynku wewnętrznym23, ustawa fe-
deralna z 20 grudnia 1985 dot. nadzoru cen24 czy też ustawa federalna z 6 października 1995 r. 
o przeszkodach technicznych w handlu25. 

14 Fr. Conseil fédéral / niem. Bundesrat. Rada Federalna jest rządem szwajcarskim.
15 Message relatif à la révision de la loi sur les cartels et à une loi sur l’organisation de l’autorité de la concurrence / Botschaft zur Änderung des 
Kartellgesetzes und zum Bundesgesetz über die Organisation der Wettbewerbsbehörde, Feuille Fédérale / Bundesblatt (dalej: FF) 2012 3631. Projekt 
został przygotowany na podstawie obszernego raportu pt. „Les entreprises et la concurrence. Evaluation de la loi sur les cartels”, sporządzonego przez 
grupę ekspertów na życzenie Rady Federlanej 14 stycznia 2009. Dokument ten dostępny jest pod adresem: http://www.economiesuisse.ch/fr/themen/
wb/kartellrecht/pages/_detail.aspx?artID=WN_kartell_20130304.
16 Indywidualne wnioski parlamentarne dotyczą wprowadzenia sankcji karnych wobec osób fizycznych, czyli tematu, który jest przedmiotem żywej 
dyskusji już od paru lat (zob. np. C. Baudenbacher, Droit suisse des cartels: comparaison internationale et bonnes pratiques, „La Vie économique 
Revue de politique économique” 2009, No. 4, s. 22–24) oraz zakazu nielegalnego zróżnicowania cen. Ten drugi postulat legislacyjny odnosi się do 
przedsiębiorstw sprzedających markowe produkty za granicą po niższych cenach niż w Szwajcarii i przewiduje zakazanie tym podmiotom, po pierwsze, 
odmowy sprzedaży ich produktów szwajcarskim klientom poprzez ich zagranicznych dystrybutorów po ich niższej zagranicznej cenie oraz, po drugie, 
podejmowania działań zmierzających do zahamowania biernej sprzedaży tych produktów w Szwajcarii przez osoby trzecie. Jednakże krytycy wskazują 
przede wszystkim na niemożność rzeczywistego wdrożenia takiego zakazu w praktyce. 
17 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 / Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999, 
RO 1999 2556.
18 Art. 94 ust. 1 Konstytucji.
19 Wyrok Federalnego Sadu Administracyjnego w sprawie Circus Gasser Olympia AG, ATF 121 I 279, par. 4–6.
20 LCart został stworzony niezależnie od unijnego prawa konkurencji (wyrok Federalnego Sądu Najwyższego z dnia 11 kwietnia 2011 r., sprawy 
połączone 2C_343/2010 i 2C_344/2010, pkt 4.3). W związku z tym przepisy, ich interpretacja oraz indywidualne rozwiązania w znacznie mierze odbiegają 
od orzecznictwa sądów unijnych oraz praktyki decyzyjnej Komisji Europejskiej.
21 Przykładowo: Ordonnance du 25 février 1998 relative aux émoluments prévus par la loi sur les cartels / Verordnung vom 25. Februar 1998 über die 
Gebühren zum Kartellgesetz, RO 1998 919. 
22 Np. Komunikat dot. porozumień wertykalnych (Communication sur les accords verticaux du 28 juin 2010 / Vertikalbekanntmachung vom 28. Juni 
2010), Wyjaśnienia dot. porozumień wertyklanych w sektorze automobilnym (Note explicative accords verticaux automobiles / Erläuterungen zu vertikalen 
Abreden im Kraftfahrzeughandel) czy Wyjaśnienia dot. terminów (Note sur les délais / Merkblatt Fristen).
23 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le marché intérieur / Bundesgesetz vom 6. Oktober 1995 über den Binnenmarkt, RO 1996. Przedmiotem tej ustawy 
jest ułatwienie mobilności zawodowej i wymiana handlowej w Szwajcarii oraz zwiększenie konkurencyjności ekonomii szwajcarskiej.
24 Loi fédérale du 20 décembre 1985 concernant la surveillance des prix / Preisüberwachungsgesetz vom 20. Dezember 1985, RO 1986 895. Akt ten 
przewiduje możliwość podjęcia środków zapobiegających powstaniu cen abuzywnych.
25 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce / Bundesgesetz vom 6. Oktober 1995 über die technischen Handelshemmnisse, 
RO 1996 1725. Ustawa ta wpływa na polepszenie skuteczności konkurencji poprzez zapobieganie stwarzania przeszkód technicznych w handlu lub 
poprzez redukowanie i eliminowanie tych już powstałych. 
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IV.	Cel	i	zakres	zastosowania	ustawy	
Ustawodawca wyznaczył LCart podwójny cel, polegający na zapobieganiu negatywnym go-

spodarczym lub społecznym skutkom karteli i innych ograniczeń konkurencji oraz na promowaniu 
konkurencji26 w ramach liberalnej gospodarki rynkowej (art. 1 LCart). Tym samym poza aspek-
tami ekonomicznymi, rozważania dotyczące ogólnych interesów są również brane pod uwagę27.

Szwajcarskie prawo konkurencji oparte jest na zasadzie skutku oraz eksterytorialności, 
co oznacza, że przepisy LCart stosuje się do działań, które wywołują skutki w Szwajcarii, nawet 
jeśli zostały one podjęte za granicą (art. 2 ust. 3 LCart)28.

Odnośnie do zakresu podmiotowego regulacji, LCart ma zastosowanie do przedsiębiorstw, 
zarówno tych powstałych na podstawie prawa prywatnego, jak i prawa publicznego, które (1) są 
stroną karteli lub innych porozumień w dziedzinie konkurencji; (2) posiadają znaczącą siłę rynko-
wą lub (3) uczestniczą w koncentracji przedsiębiorstw (art. 2 ust. 1 LCart). 

Pojęcie „przedsiębiorstwo29”, którym posługuje się LCart, rozumiane jest szeroko i bazuje na 
ujęciu ekonomicznym. Ustawodawca doprecyzował bowiem, że chodzi o każde przedsiębiorstwo, 
niezależnie od jego organizacji lub formy prawnej, zaangażowane w procesie gospodarczym, 
który to oferuje lub nabywa towary lub usługi. Oznacza to, że podmioty, takie jak spółki anoni-
mowe prawa publicznego30, przedsiębiorstwa publiczne31 lub inne podmioty publiczne niepo-
siadające osobowości prawnej32 czy wręcz wspólnoty33, mogą być objęte zakresem tej ustawy. 
Również, analogicznie do Polski i Unii Europejskiej, grupa przedsiębiorstw może być uznana za 
przedsiębiorstwo.

V.	Organy
Egzekwowanie przestrzegania prawa konkurencji w Szwajcarii jest scentralizowane, stąd 

też organ ochrony konkurencji, którym jest ww. Komisja ds. Konkurencji wraz z jej Sekretariatem, 
działa na poziomie federalnym. Comco, której siedziba znajduje się w Bernie, składa się z 11 do 
15 (aktualnie 12) członków (prawników i ekonomistów), a kierowana jest przez prezesa i dwóch 
wiceprezesów. Większość członków Comco muszą stanowić niezależni eksperci (tj. osoby, któ-
re nie mają udziałów ani innych powiązań z żadną ekonomiczną grupą). Sekretariat liczy ponad 
60 pracowników (z czego znaczącą część stanowią ekonomiści) i podzielony jest na cztery działy 
tematyczne zajmujące się następującymi rynkami: produktów, usług, infrastruktury oraz budowni-
ctwa. Głównym zajęciem Sekretariatu jest przygotowanie i prowadzenie spraw34. 

26 Szwajcaria należy do grona licznych państw, które, mimo stosowania bezpośrednich odwołań do „konkurencji” w ustawie antymonopolowej, nie 
zdecydowały się na wprowadzenia definicji legalnej tego pojęcia. 
27 Co przejawia się przykładowo w kompetencji Rady Federalnej do autoryzacji ograniczenia konkurenci ze względu na nadrzędne interesy ogólne 
(art. 8 i 11 LCart).
28 Ch. Tagmann B. C. Lauterburg,, Switzerland [w:] I. K. Gotts (red.), The Private Competition Enforcement Review, Law Business Research Ltd, 
Londyn 2011, s. 311
29 Fr. entreprise / niem. Unternehmen; Gwoli zachowania spójności ze szwajcarską regulacją, autorka niniejszego tekstu będzie posługiwać się słowem 
„przedsiębiorstwo” (a nie „przedsiębiorca”).
30 Wyr. FSA (ATF 137 II 199), par. 3.1., JdT 2001 I 157.
31 Wyr. FSA (ATF 129 II 497), par. 3.2.5. Dokument ten oraz inne wyroki FSA dostępne pod adresem: http://www.bger.ch/fr/index/juridiction/jurisdiction-
-inherit-template/jurisdiction-recht/jurisdiction-recht-leitentscheide1954.htm.
32 Stanowisko Sekretariatu Komisji ds. Konkurencji w sprawie Armasuisse (07.08.2007), Droit et politique de la concurrence en pratique / Recht und 
Politik des Wettbewerbs (dalej: DPC) 2007/4, s. 517, pkt 19–22. 
33 Stanowisko Sekretariatu Komisji ds. Konkurencji w sprawie Ville de Lucerne (11.10.2002), DPC 2003/01, s. 75, pkt 15–24.
34 R. Malacrida, Administrative Law Proceedings under the New Cartel Law, [w:] M. Amstutz, M. Ruffner, R. Malacrida, S.Bühler, U. Lehmann (red.), 
Introduction to Swiss Anti-Trust Law, Helbing & Lichtenhahn Verlag AG, Bazylea 1998, s. 61–62.
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Podobnie jak w regulacjach polskiej i unijnej, szwajcarski organ antymonopolowy posiada 
zarówno kompetencje śledcze, jak i decyzyjne, co jednak jest żywo krytykowane35. Inny przedmiot 
krytyki stanowi brak wyraźnego rozróżnienia odpowiedzialności pomiędzy Comco i Sekretariatem36.

W Szwajcarii nie istnieje obecnie specjalny sąd antymonopolowy, dlatego sądami, rozpa-
trującymi sprawy z zakresu prawa konkurencji, są Federalny Sąd Administracyjny (dalej: FSA) 
oraz Federalny Sąd Najwyższy (dalej: FSN). FSA działa jako sąd niższej instancji odwoławczej, 
który według przepisów sprawuje pełną jurysdykcję, czyli powinien dokonać kompletnej rewizji 
decyzji Comco, tj. co do faktów i co do prawa37. W praktyce jednak, FSA pozostawia Comco pe-
wien margines „technicznej dyskrecjonalności”38, a tym samym FSA de facto znacząco zmniejsza 
zakres weryfikacji decyzji odnośnie do faktów. FSN działa jako sąd wyższej instancji odwoław-
czej, który weryfikuje decyzje Comco i orzeczenia FSA wyłącznie pod kątem ich zgodności  
z prawem.

Wyjątkowo organem stosującym prawo konkurencji może być Rada Federalna, która to po-
siada kompetencję do autoryzacji, na wniosek zainteresowanych przedsiębiorstw, zarzucanych 
im działań z uwagi na nadrzędny interes publiczny.

VI.	Porozumienia	antykonkurencyjne
Wykrywanie i zwalczanie karteli oraz innych porozumień ograniczających konkurencję jest 

zdecydowanie centralnym punktem działalności Comco.
Na gruncie LCart „porozumienie” oznacza każdą umowę (bilateralną lub wielostronną) 

oraz uzgodnioną praktykę kilku przedsiębiorstw, bez względu na ich formę i charakter oraz to 
czy zawarte zostały przez przedsiębiorstwa działające na tych samych lub różnych szczeblach 
obrotu, których celem lub skutkiem jest znaczące ograniczenie lub wyeliminowanie skutecznej 
konkurencji na rynku (art. 4 ust. 1 LCart).

Szwajcarska regulacja została oparta na zasadzie nadużycia (a nie zasadzie zakazu per 
se) i zakazuje porozumień39, które szkodzą w sposób znaczący konkurencji na rynku niektórych 
towarów lub usług (art. 5 ust. 1 LCart)40. Akcent został zatem położony na skutki ekonomiczne 
porozumienia. W konsekwencji zaistnienie antykonkurencyjnego porozumienia samo w sobie nie 
oznacza jeszcze, że jest ono niezgodne z prawem41. By zostać uznanym za niezgodne z prawem, 
porozumienie musi ograniczać w stopniu znaczącym lub wręcz eliminować skuteczną konkurencję, 
nie mogąc jednocześnie być uzasadnionym względami wydajności ekonomicznej42.

35 A. Kellerhals, Wettbewerb in der…, s. 304–306.
36 C. Baudenbacher, Droit suisse des cartels: comparaison internationale et bonnes pratiques, La Vie économique, „Revue de politique économique” 
2009, No. 4, s. 21 
37 Odwołanie może opierać się na zarzutach (1) niewłaściwego zastosowania przepisów LCart; (2) niepełnego lub błędnego ustalenia faktów przez 
organy ochrony konkurencji lub (3)braku uzasadnienia decyzji Komisji.
38 F. Hoffet, M. Dietrich, G. Brei, A. Burger, Switzerland [w:] The European Antitrust Review 2013, „Global Competition Review”, s. 152.
39 Fr. accords / niem. Abreden.
40 W. A. Stoffel, Swiss Competition Law..., s. 683
41 Ponadto w szwajcarskim prawie konkurencji również obowiązuje zasada de minimis, zgodnie z którą ograniczenie nie jest znaczące, jeśli strony 
porozumienia nie posiadają pewnej siły rynkowej.
42 W. A. Stoffel, Kartellrecht [w:] T. Geiser, P. Krauskopf, P. Münch (red.), Handbücher für die Anwaltspraxis. Schweizerisches und europäisches 
Wettbewerbsrecht, Helbing & Lichtenhanh, Bazylea 2005, s. 14.
Do kategorii czynników sprzyjających wydajności ekonomicznej należy zaliczyć:
– zmniejszenie kosztów produkcji lub dystrybucji,
– ulepszenie produktów lub procesów produkcyjnych,  
– promowanie badań lub rozpowszechnianie wiedzy technicznej lub profesjonalnego know-how oraz
– bardziej racjonalne wykorzystanie zasobów.
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Ustawodawca szwajcarski wprowadził jednakże wzruszalne domniemanie skutku elimino-
wania konkurencji odnoszące się do najcięższych ograniczeń prawa konkurencji, wskazanych 
w art. 5 ust. 3 i 4 Lcart, a mianowicie:
1) porozumień horyzontalnych, które: 
 (a) bezpośrednio lub pośrednio ustalają ceny, 
 (b) ograniczają ilość produkowanych lub nabywanych towarów lub świadczonych usług, 
 (c)  dokonują podziału geograficznego rynków lub podziału pomiędzy partnerami handlowymi 

oraz
2) porozumień wertykalnych, które: 
 (a) zawierają minimalne lub sztywne ceny odsprzedaży lub 
 (b)  umów dystrybucyjnych dot. podziału terytorialnego, które wykluczają dostęp do rynku 

innym dostawcom43.

VII.	Nadużycie	pozycji	dominującej
Szwajcarska Komisja ds. Konkurencji działa również aktywnie w zakresie zwalczania nad-

używania pozycji dominującej44. Mimo iż więcej dochodzeń prowadzonych jest w sprawach po-
rozumień ograniczających konkurencję45, to warto zwrócić uwagę, że najwyższe kary finansowe 
zostały nałożone na przedsiębiorstwa właśnie za nadużycie ich pozycji dominującej46.

Zgodnie z artykułem 4 ust. 2 LCart pozycja dominująca istnieje wówczas, gdy „jedno 
lub więcej przedsiębiorstw aktywnych na danym rynku jest w stanie działać, jako dostawca lub 
odbiorca, w znacznym stopniu niezależnie od innych uczestników rynkowych (konkurentów, do-
stawców lub konsumentów)”47. Szwajcarska regulacja obejmuje zatem także zbiorową pozycję  
dominującą48.

W Szwajcarii nie ma natomiast domniemania posiadania pozycji dominującej, tj. ani prawo, 
ani orzecznictwo nie odnoszą się do jakiegokolwiek progu udziału w rynku, po przekroczeniu któ-
rego przedsiębiorstwo jest uznawane za posiadające pozycję dominującą. Wysoki udział w rynku 
(między 45 a 80%) stanowi jedynie pewną wskazówkę i nie jest wystarczający do udowodnienia 

43 Wyliczenie to ma charakter wyczerpujący.
44 W. A. Stoffel, Swiss Competition Law..., s. 685
45 Czasami stanowią one aż 40% działalności Comco.
46 Comco nałożyła rekordową grzywnę w wysokości 333.365.685 franków szwajcarskich na Swisscom za narzucanie nieuczciwych cen na rynku za-
kańczania połączeń telefonii komórkowej. Decyzja ta została jednak uchylona przez FSA w lutym 2010 roku, co zostało potwierdzone następnie przez 
FSN 11 kwietnia 2011 r. (wyrok w sprawach połączonych 2C_343/2010 i 2C_344/2010).
47 Rozszerzenie definicji pojęcia dominacji o wertykalne relacje zależności ekonomicznej, zachodzące pomiędzy dostawcą a jego klientem oraz pomię-
dzy kupującym a jej klientami, nastąpiło na mocy nowelizacji LCart z 2003 r. i rychło znalazło odzwierciedlenie w praktyce. W postępowaniu w sprawie 
CoopForte (DPC 2005/1, s. 146), Comco zbadała system bonusowy, wprowadzony w życie przez Coop, drugą co do wielkości sieć supermarketów 
w Szwajcarii. W swojej decyzji Comco odróżniła dominację w klasycznym tego słowa znaczeniu od zależności ekonomicznej: przedsiębiorstwo mające 
pozycję dominującą zachowuje się niezależnie od swoich konkurentów, zależność ekonomiczna odnosi się zaś do sytuacji, w której przedsiębiorstwo 
działa niezależnie od swoich klientów. Zwłaszcza producent jest zależny od dystrybutora, gdy spełnione są dwa warunki. 
Po pierwsze, producent nie ma innego porównywalnego nabywcy, a jednocześnie popyt wśród innych kupujących (nabywców) jest na tyle marginalny, że 
nie pozwala na pokrycie stałych kosztów produkcji. Uznaje się, że stosunki handlowe z danym nabywcą są niezbędne dla producenta, gdy reprezentują 
one więcej niż 30% działalności tego ostatniego. Jednakże, jeżeli producent ma realną możliwość sprzedawać swoje produkty innym nabywcom, to nie 
pozostaje on w relacji zależności od głównego nabywcy. 
Po drugie, producent specjalizuje się w produkcji dóbr nabywcy i nie może przestawić się na produkcję innych towarów. Sprzedawca detaliczny powinien 
wówczas w pewnym stopniu odpowiadać za specyficzną inwestycję. Comco zauważyła jednak, że nowa dominująca pozycja nie powinna być rozumiana 
jako sposób ochrony nieefektywnych przedsiębiorstw.
48 Pierwszą sprawą która dotyczyła zbiorowej dominacji była fuzja Price Waterhouse i Coopers & Lybrand STG (Decyzja Comco, z 20.04. 1998 r. DPC 
1998/2, s. 214 i nast.). W sprawie Mobilfunkmarkt (decyzja Comco z 3.12.2001 r., DPC 2002/1, s. 97, pkt 111 i nast.), Comco badała kwestię istnienia 
zbiorowej pozycji dominującej równolegle z kwestią  istnienia porozumienia w formie praktyki uzgodnionej. Natomiast, jedna z najbardziej dogłębnych 
analiz w odniesieniu do kwestii zbiorowej pozycji dominującej została przeprowadzona w sprawie dot. rynku mięsa wieprzowego (decyzja Comco w sprawie 
Migros (Micarna) i Coop (Bell Holding), DPC 2004/3 , s. 674 i nast). Zob. Także: W.A. Stoffel, Law, Control and Delegation [w:] R. Sethe, A. Heinemann, 
R.M. Hilty, P. Nobel, R. Zäch (red.), Kommunikation: Festschrift…, s. 315
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posiadania pozycji dominującej49. Do innych czynników istotnych przy ocenie kwestii posiadania 
pozycji dominującej przez przedsiębiorstwo można zaliczyć m.in. stabilny lub rosnący wysoki 
udział w rynku, słabych kontrahentów lub konkurentów będących w trudnej sytuacji finansowej, 
istnienie koszty dostosowawczych, czy też istnienie tzw. produktów must-in-stock. Comco w każ-
dym przypadku prowadzi dogłębną analizę cech rynku właściwego, nawet gdy udział przedsię-
biorstwa w danym rynku wynosi 100%50. Możliwym jest bowiem, że jeśli bariery wejścia na rynek 
są niskie, a potencjalna konkurencja jest silna, wysoki udział w rynku nie uzasadnia stwierdzenia 
posiadania pozycji dominującej51.

Samo posiadanie pozycji dominującej nie jest zabronione52. Zgodnie z artykułem 7 ust. 1 
LCart, działania przedsiębiorstw posiadających pozycję dominująca uważane są za sprzeczne 
z prawem, jeżeli, „nadużywając swojej pozycji na rynku, utrudniają oni innym przedsiębiorstwom 
rozpoczęcie lub kontynuowanie konkurowania na rynku, lub działają na niekorzyść partnerów 
handlowych”. Podobnie do rozwiązań polskich i unijnych, ust. 2 art. 7 zawiera przykładowy katalog 
praktyk wykluczających lub eksploatacyjnych, w którym wymienione zostały:
a) odmowa utrzymywania stosunków handlowych (np. odmowa dostawy lub nabycia towarów);
b) dyskryminacja partnerów handlowych dot. cen lub innych warunków handlowych;
c) narzucenie niesłusznych cen lub innych niesłusznych warunków transakcji;
d) zaniżanie cen lub zmienianie innych warunków handlowych, skierowane przeciwko konkret-

nym konkurentom;
e) ograniczanie produkcji, dostaw lub rozwoju technicznego;
f) uzależnianie zawarcia umowy od zaakceptowania lub wykonania dodatkowych świadczeń 

przez partnerów handlowych.
Jak w przypadku porozumień antykonkurencyjnych, także w zakresie praktyk unilateralnych 

LCart nie zawiera zakazów per se. Niezgodny z prawem charakter działania powinien zostać 
określony indywidualnie dla każdego przypadku, biorąc pod uwagę warunki rynkowe. Praktyka 
decyzyjna Comco pokazuje, że mimo niewyodrębniania oddzielnej sekcji w strukturze decyzji, 
bierze ona pod uwagę efekt analizowanego działania na rynek właściwy. 

Rynek właściwy został zdefiniowany w art. 11 Rozporządzenia z 17 czerwca 1996 r. w spra-
wie kontroli koncentracji przedsiębiorstw53 jako obejmujący „wszystkie te towary lub usługi, które, 
ze względu na ich cechy oraz zamierzone stosowanie, uważane są za zamienne przez konsu-
mentów, z jednej strony, oraz przez dostawców, z drugiej strony”. Artykuł ten wyznacza kryteria 
służące do zdefiniowania rynku właściwego również w sprawach dot. nadużycia pozycji dominu-

49 Decyzja Komisji odwoławczej (Commission de recours pour les questions de concurrence / Rekurskommission für Wettbewerbsfragen) w sprawie 
X AG, Bern, DPC 1998/4, s. 674, pkt 4.1.
50 Decyzja Comco w sprawie Terminierungsgebühren beim SMS - Versand via Large Account, DPC 2008/2, s. 242, pkt 39. 
51 Comco nie stwierdziła zaistnienia dominacji w przypadku udziału w rynku wynoszącego 69%, ponieważ w danej sprawie przedsiębiorca stracił wcześniej 
część swojego udziału w rynku z powodu wejścia na niego nowych konkurentów (Decyzja Comco w sprawie Mobilfunkmarkt (Swisscom), DPC 2002/1, 
s. 97, pkt 116). W innej sprawie, udział w rynku od 50 do 70% nie był wystarczający do stwierdzenia zaistnienia pozycji dominującej ze względu na silną 
konkurencję ze strony dwóch innych rzeczywistych konkurentów. Badania rynku wykazały bowiem, że wiodący przedsiębiorca nie był w stanie podnieść 
swoich cen, a tym samym ignorować konkurencji na rynku właściwym (Decyzja Comco w sprawie Johnson & Johnson, DPC 2003/2, s. 245, pkt 32 i nast.).
Z drugiej strony, szpitale publiczne okazały się być dominującym przedsiębiorstwem przy udziale w rynku wynoszącym 45%. W tym przypadku, brak 
potencjalnej konkurencji oraz istnienie specyficznej relacji zależności pomiędzy szpitalami publicznymi i ubezpieczycielami działającymi w zakresie 
prywatnych ubezpieczeń uzasadniały stwierdzenia pozycji dominującej (Decyzja Comco w sprawie Zusatzversicherung Canton Luzern, DPC 2008/4, 
s. 573, pkt 155 i nast.). 50% udział w rynku w połączeniu ze słabą potencjalną konkurencją oraz wysokimi barierami wejścia na rynek uzasadniały 
stwierdzenie dominacji na rynku reklamy na afiszach (Decyzja Comco w sprawie Plakatierung in der Stadt Luzern, DPC 2003/1, s. 84, pkt 48 i nast.).
52 W. A. Stoffel, Kartellrecht..., p. 16
53 Ordonnance du 17 juin 1996 sur le contrôle des concentrations d’entreprises / Verordnung vom 17. Juni 1996 über die Kontrolle von 
Unternehmenszusammenschlüssen, RO 1996. 
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jącej54. Oznacza to, że kryterium stosowanym przy definicji rynku jest zastępowalność produktów, 
oceniana w szczególności za pomocą tzw. testu SSNIP55 .

VIII.	Kontrola	koncentracji
W zakresie kontroli koncentracji, która to została ukształtowana w formie systemu prewen-

cyjnego56, poza stosownymi przepisami LCart, szczególne znaczenie ma ww. rozporządzenie 
w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorstw.

Podobnie jak w Polsce czy w Unii Europejskiej (UE), za koncentracje uznaję się: (1) fuzje 
wcześniej niezależnych przedsiębiorstw oraz (2) transakcje, w wyniku których jedno lub więcej 
przedsiębiorstw bezpośrednio lub pośrednio przejmuje kontrolę nad jednym albo paroma wcześniej 
niezależnymi przedsiębiorstwami lub ich udziałami, e.g., poprzez nabycie udziałów kapitałowych 
lub zawierania umów (art. 4 ust. 3 LCart)57. Analogicznie do reżimu unijnego, jedynie tzw. kon-
centracyjne joint ventures, czyli wspólne przedsiębiorstwa sprawujące wszystkie funkcje nieza-
leżnego podmiotu gospodarczego w sposób ciągły, podlegają przepisom kontroli koncentracji58. 

Kontrola została zdefiniowana w prawie konkurencji jako zdolność wywierania decydującego 
wpływu na działalność innego przedsiębiorstwa powstała poprzez nabycie jego udziałów lub w ja-
kikolwiek inny sposób. W szczególności, ta zdolność jest uznana za istniejącą, jeżeli przedsiębior-
stwo jest w stanie określać produkcję, ceny, inwestycje, zaopatrzenie, sprzedaż lub dystrybucję 
zysków innego podmiotu. Kontrola jest również domniemana w przypadku istnienia decydującego 
wpływu na główne aspekty działalności gospodarczej przedsiębiorstwa lub jego ogólnej polityki 
gospodarczej. Nie jest przy tym istotne czy kontrola przysługuje bezpośrednio lub pośrednio lub 
czy jest ona rzeczywiście sprawowana. 

Zgłoszenie zamiaru koncentracji jest obowiązkowe, jeżeli transakcja będzie miała wyraźne 
znaczenie gospodarcze w Szwajcarii, co jest określane na podstawie ww. „doktryny skutków” 
oraz wysokości obrotów osiągniętych przez przedsiębiorstwa uczestniczące59. Dwa progi dot. ob-
rotu muszą być osiągnięte kumulatywnie (art. 9 ust. 1 LCart). Po pierwsze, w ostatnim roku obro-
towym przed połączeniem, zgłoszony przez zainteresowane przedsiębiorstwa, łączny obrót musi 
wynieść co najmniej 2 mld franków szwajcarskich w skali światowej lub co najmniej 500 milionów 
franków szwajcarskich na terytorium Szwajcarii60. Po drugie, co najmniej dwa przedsiębiorstwa 
uczestniczące w transakcji muszą uzyskać indywidualne obroty w Szwajcarii w wysokości min. 
100 mln franków szwajcarskich każdy. 

Ponadto, jeśli Comco stwierdzi, że dane przedsiębiorstwo posiada pozycję dominującą na 
pewnym rynku, każda koncentracja dotycząca tego przedsiębiorstwa na rynku, na którym jest 

54 Decyzja Comco w sprawie Vertrieb von Tickets im Hallenstadion Zürich, DPC 2012/1, s. 95, pkt 113 i nast. 
55 Small but significant non-transitory increase in price / „Mały, ale znaczący nieprzejściowy wzrost cen”; decyzja Comco w sprawie Vertrieb von 
Werbematerialien, DPC 2001, s. 239, pkt 27 i nast. 
56 W. A. Stoffel, Kartellrecht..., p. 16
57 Nabycie udziałów mniejszościowych nie wchodzi zatem w zakres tego pojęcia, z wyjątkiem sytuacji, gdy, w wyniku ustaleń umownych lub okoliczno-
ści faktycznych, przejęta zostaje faktyczna kontrola nad akcjonariuszem mniejszościowym. Natomiast nabycie udziałów mniejszościowych może zostać 
zakwalifikowane jako porozumienie antykonkurencyjne, jeżeli zainteresowani przedsiębiorcy zamierzają współpracować.
58 Art. 2 Rozporządzenia w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorstw.
59 Uważa się jednak, że, niezależnie od rzeczywistych skutków w Szwajcarii, jeśli progi obrotu wyznaczone w LCart są osiągnięte, koncentracja wywiera 
wpływ na rynek szwajcarski, co pociąga za sobą obowiązek dokonania zgłoszenia.
60 Ogólnie, wyznacznikiem dla geograficznego podziału obrotu jest umowne miejsce dostawy produktu (miejsce świadczenia usługi) oraz miejsce, 
gdzie odbywa się konkurencja z innymi alternatywnymi dostawcami. Adres rozliczeniowy, tj. widniejący na fakturze, nie ma w tej kwestii znaczenia.
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ono dominantem, będzie podlega obowiązkowi zgłoszenia, niezależnie od kwestii przekroczenia 
ww. progów.

Tak jak w Polsce czy UE, zgłoszenie powinno zostać dokonane przed zakończeniem kon-
centracji; nie istnieją wyjątki od tej zasady. Jako że nie zostały wprowadzone żadne konkretne 
terminy dot. dokonania tej czynności, w praktyce zgłoszenia są dokonywane już po podpisaniu 
stosownych umów, ale przed ostatecznym zakończeniem transakcji.

Odnośnie do podmiotów odpowiedzialnych za dokonanie zgłoszenia, to w przypadku fuzji, 
są nimi przedsiębiorstwa uczestniczące w koncentracji. Muszą oni wspólnie dokonać zgłoszenia 
oraz wskazania Comco przynajmniej jednego wspólnego przedstawiciela. W przypadku nabycia 
kontroli nad przedsiębiorstwem, zgłoszenie musi być dokonane przez przedsiębiorstwo lub przed-
siębiorstwa przejmujące kontrolę.

Analogicznie do regulacji unijnej, szwajcarska procedura dot. kontroli koncentracji jest dwu-
fazowa. Pierwsza faza procedury obejmuje wstępne badanie notyfikowanej koncentracji pod 
kątem jej wpływu na sytuację na rynku, a w szczególności wystąpienia ewentualnych antykonku-
rencyjnych skutków, na podstawie którego Comco ma obowiązek powiadomić przedsiębiorstwa 
w przeciągu jednego miesiąca od dokonania przez nie kompletnego zgłoszenia czy wyraża zgo-
dę na koncentrację, czy też niezbędne jest jej dogłębne zbadanie61. W przypadku braku takiego 
powiadomienia w ww. terminie, koncentracja może zostać legalnie zakończona. Jeżeli jednak 
Comco wyda postanowienie o kontynuowaniu postępowania, które to jest ogłaszane publicznie. 
Transakcja nie może zostać zakończona przed wydaniem przez Comco ostatecznej decyzji w tej 
sprawie62. Druga faza procedury powinna zostać zakończona w ciągu czterech miesięcy63.

Przechodząc do oceny merytorycznej koncentracji, należy zauważyć, że w ramach obecne-
go szwajcarskiego reżimu dot. kontroli koncentracji stosuje się tzw. test dominacji plus, zgodnie 
z którym koncentracja może zostać zabroniona jedynie, jeżeli zostaną kumulatywnie spełnione 
dwie przesłanki: po pierwsze, koncentracja doprowadzi do stworzenia lub umocnienia pozycji do-
minującej na rynku właściwym64 oraz, po drugie, jeśli ta pozycja dominująca może doprowadzić 
do wyeliminowania efektywnej konkurencji na rynku właściwym65. W praktyce niezmiernie trud-
nym dla Comco jest wykazanie możliwego skutku eliminacji konkurencji, co powoduje, że decyzje 
zakazujące koncentracji są wydawane niezwykle rzadko.

IX.	Sankcje
Na mocy art. 49a LCart kary finansowe są nakładane na przedsiębiorstwa, które:

1) uczestniczą w kartelach, tj. porozumieniach horyzontalnych określonych w art. 5 ust. 3 LCart;
2) uczestniczą w najcięższych porozumieniach wertykalnych stypizowanych w art. 5 ust. 4 LCart;

61 W praktyce, okres jednego miesiąca może być skrócony w przypadku mniej skomplikowanych zgłoszeń, jeśli przed formalnym złożeniem jego projekt 
zostanie przedłożony Comco do wstępnej weryfikacji, dzięki czemu Comco jest w stanie zająć stanowisko rychło po otrzymaniu ostatecznego zgłoszenia. 
62 Wyjątkowo możliwe jest jednak wydanie przez Comco zgody na wcześniejsze zakończenie koncentracji. Ponadto, w pewnych ograniczonych oko-
licznościach i w oparciu o znaczące względy (np. reorganizacja), uczestniczące przedsiębiorstwa mogą wnioskować o wyrażenie zgody na tymczasowe 
zakończenie transakcji.
63 W drugim etapie postępowania odbywają się przesłuchania, a strony mogą przekazywać dalsze informacje i materiały. Ponadto, Sekretariat wysyła 
ankiety do konkurentów, dostawców i klientów przedsiębiorstw uczestniczących, w celu pogłębienia analizy rynku. Otrzymane odpowiedzi mają zwykle 
istotny wpływ na ostateczne stanowisko przyjęte przez Comco.
64 Chyba że w wyniku zamierzonej koncentracji wzmocniona zostanie konkurencja na innym rynku, co przeważy nad negatywnymi konsekwencjami 
zw. z powstaniem lub umocnieniem pozycji dominującej na rynku właściwym.
65 Art. 10 ust. 2 LCart; V. Martenet, L’entreprise ou la division défaillante et le contrôle des concentrations [w:] R. Sethe, A. Heinemann, R.M. Hilty, 
P. Nobel, R. Zäch (red.), Kommunikation: Festschrift…, s. 702
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3) nadużywają pozycji dominującej zgodnie z art. 7 LCart.
Maksymalna wysokości takiej sankcji administracyjnej nie może przekroczyć 10% obro-

tów zrealizowanych w Szwajcarii w okresie ostatnich trzech lat obrotowych (art. 49a ust. 1 i 50 
ust. 1 LCart)66. Wytyczne dot. wymierzania, w szczególności kalkulowania, kary są określone 
w rozporządzeniu w sprawie sankcji67, a zatem są one wiążące dla organu decyzyjnego. Comco 
wydała również Wyjaśnienia odnoszące się do Rozporządzenia w sprawie sankcji68. Wysokość 
kary oblicza się, biorąc pod uwagę czas trwania i wagę bezprawnych porozumień lub praktyk, 
jak również domniemany zysk osiągnięty z ww. naruszeń prawa konkurencji. Ponadto, wpływ na 
wysokość kary mają czynniki obciążające (takie jak recydywa, wiodąca rolę w porozumieniu lub 
braku współpracy z organami konkurencji) oraz czynniki łagodzące (np. bierna rola w porozu-
mieniu, skuteczna współpraca z organami konkurencji czy stosowanie surowych i skutecznych 
programów zapewniania zgodności działania z regułami konkurencji69). 

Art. 51 LCart odnosi się natomiast do sankcji stosowanych w sprawach z zakresu kontroli 
koncentracji. Zgodnie z tym przepisem, jeżeli koncentracja, która kwalifikuje się do zgłoszenia 
zostanie zakończona bez jego dokonania lub przed jej zatwierdzeniem, na uczestniczące przed-
siębiorstwa nakładana jest kara finansowa do 1 miliona franków szwajcarskich70. Dodatkowo 
przedsiębiorstwa te mogą zostać zobowiązane do podjęcia środków w celu przywrócenia skutecz-
nej konkurencji poprzez unieważnienie transakcji, zaprzestanie sprawowania skutecznej kontroli 
lub przez jakiekolwiek inne stosowne działania (art. 51 LCart).

Dodatkowo, przedsiębiorstwo, które narusza warunki ugody, wykonalnej decyzji Komisji 
ds. Konkurencji lub orzeczenia FTA i FTS, może zostać ukarane karą finansową wynoszącą do 
trzykrotności jego zysku uzyskanego w związku z nieprzestrzeganiem ww. aktów. Jeśli taki zysk 
nie może być obliczony lub oszacowany, wysokość kary nie może przekroczyć 10% ostatniego 
rocznego obrotu tego przedsiębiorstwa osiągniętego w Szwajcarii (art. 50 LCart).

Wreszcie, na przedsiębiorstwo, które mimo wezwania nie udzieliło informacji lub nie przed-
łożyło dokumentów albo jedynie częściowo wypełnia swoje obowiązki w trakcie toczącego się 
dochodzenia, może zostać nałożona kara w wysokości do 100 tys. franków szwajcarskich.

Z punktu widzenia prawa cywilnego, sankcją za działalność w antykonkurencyjnym porozu-
mieniu jest całkowita lub częściowa nieważności przedmiotowej umowy. W doktrynie powszech-
nie uważa się, że nieważność umowy ma zastosowanie ex tunc. Nie zostało to jednak jeszcze 
potwierdzone przez sąd.

66 W.A. Stoffel, Das revidierte..., s. 6.
67 Ordonnance du 12 mars 2004 sur les sanctions en cas de restrictions illicites à la concurrence / Verordnung vom 12. März 2004 über die Sanktionen 
bei unzulässigen Wettbewerbsbeschränkungen, RO 2004 1397.
68 Notes explicatives relatives à l’ordonnance sur les sanctions Lcart / Erläuterungen zur KG-Sanktionsverordnung. Dokument dostępny pod adresem 
http://www.weko.admin.ch/dokumentation/01007/?lang=fr
69 Fr. programmes de compliance / niem. Compliance-Programms. 
70 Wysokość nałożonej kary jest obliczana na podstawie następujących obiektywnych kryteriów:
– znaczenia w przedsiębiorstw uczestniczących na rynku właściwym, mierzonego w oparciu o ich obroty uzyskane w Szwajcarii;
–  czy prima facie koncentracja stanowi zagrożenie dla konkurencji (uznaje się, że tak, jeżeli całkowity łączny udział w rynku przedsiębiorstw uczestniczących 

w koncentracji wynosi minimum 20%, a gdy w danej sprawie nie można połączyć udziałów rynkowych, jeżeli udział w rynku choć jednego z tych 
przedsiębiorstw wynosi minimum 30%); oraz

–  czy koncentracja niekorzystnie wpływa na skuteczną konkurencję, tj. czy to stwarza lub wzmacnia pozycję dominującą na rynku, która to eliminuje 
skuteczną konkurencję (bez jednoczesnego wzmocnienia konkurencji na innym rynku w sposób przeważający nad negatywnymi skutkami pozycji 
dominującej na rynku).

Ponadto, choć nie nastąpiło to jeszcze w praktyce, to teoretycznie zarząd danego przedsiębiorstwa może również zostać ukarany i zobowiązany do 
zapłacenia do 20.000 franków szwajcarskich. 
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Inne sankcje cywilne mogą wynikać z roszczeń o odszkodowanie, naprawę lub restytucję, 
pochodzących od osób trzecich, które doznały szkód przez nielegalną działalność porozumienia.

Przedsiębiorstwo może uniknąć nałożenia kary finansowej w czterech następujących 
przypadkach:
1) jeżeli przedsiębiorstwo jako pierwsze współpracuje z Comco, w ramach programu łagodzenia 

kar, w celu odkrycia i eliminacji ograniczeń konkurencji (art. 49a ust. 2 LCart);
2) jeżeli przedsiębiorstwo doniesie o ograniczeniu konkurencji, zanim ono zacznie przynosić 

jakiekolwiek skutki (tzw. procedura sprzeciwu) (art. 49a ust. 3 pkt a) LCart);
3) przedawnienia, gdy w chwili wszczęcia dochodzenia, zarzucane ograniczenie konkurencji 

nie było już stosowane przez więcej niż pięć lat (art. 49a ust. 3 pkt b) LCart);
4) jeżeli Rada Federalna, na wniosek przedsiębiorstwa, zgodzi się na autoryzację zarzucane-

go ograniczenia konkurencji ze względu na nadrzędny interes publiczny (art. 8 i 11 LCart); 
jednakże takie zezwolenie nie zostało jeszcze udzielone w praktyce.
 Ponadto, w Szwajcarii od prawie 10 lat funkcjonuje program łagodzenia kar, który, ze względu 

na dość dużą popularność wśród przedsiębiorstw będących lub mających zostać stronami po-
stępowania antymonopolowego, należy uznać za skuteczne narzędzie wykrywania i zwalczania 
porozumień ograniczających konkurencję. 

By móc pomyślnie wnioskować o całkowite lub częściowe zwolnienie od nałożenia kary, przed-
siębiorstwo musi spełnić szereg przesłanek zarówno pozytywnych, jak i negatywnych. Zgodnie 
z rozporządzeniem w sprawie sankcji, Comco przyznaje pełen immunitet od nałożenia kary, jeśli 
przedsiębiorstwo jako pierwsze (alternatywnie):
– dostarczy informacji umożliwiających jej wszczęcie dogłębnego dochodzenia, ale jedynie pod 

warunkiem, że Comco, w chwili złożenia wniosku o złagodzenie kary, nie posiadała wystar-
czających informacji do wszczęcia wstępnego lub dogłębnego dochodzenia;

– przedstawi dowody umożliwiające Comco wykrycie najcięższego horyzontalnego lub werty-
kalnego porozumienia71, pod warunkiem, że:

 1)  żadnemu innemu przedsiębiorstwu, będącego jego uczestnikiem, nie został już wydany 
warunkowy immunitet od nałożenia kary oraz 

 2)  Comco nie miała, w momencie złożenia wniosku o złagodzenie kary, wystarczających 
dowodów stwierdzenia naruszenia ustawy kartelu w związku z danym najcięższym po-
rozumieniem horyzontalnym lub wertykalnym.

Jednakże, poza powyższymi głównymi przesłankami, przedsiębiorstwo pragnące skorzystać 
z dobrodziejstwa pełnego zwolnienia od kary, musi spełnić szereg dodatkowych warunków72. 
Sekretariat wielokrotnie podkreślał, że nie jest wystarczającym jedynie przedstawienie elemen-
tów faktycznych, dlatego wnioskodawca, pragnący uzyskać całkowite lub częściowe zwolnienie 
od nałożenia kary, musi przynajmniej przyznać się do udziału w nielegalnym porozumieniu oraz po-
twierdzić, co do zasady, że bezprawne porozumienie wywołało skutki na rynku.

71 Stypizowanego w art. 5 ust 3 i 4 LCart.
72 Immunitet zostanie przyznawany wyłącznie wtedy, gdy przedsiębiorstwo:
a) nie nakłaniało innych przedsiębiorstw do udziału w naruszeniu;
b) nie było ani inicjatorem, ani przywódcą antykonkurencyjnego porozumienia;
c) dobrowolnie przedstawia Comco wszystkie informacje i dowody znajdujące się w jego posiadaniu, dotyczące niezgodnej z prawem praktyki;
d) współpracuje w sposób stały i sprawny w czasie całej procedury administracyjnej przed Comco; 
e)  przerwie swój udział w naruszeniu nie później niż w momencie, w którym dostarcza Comco informacje lub dowody dotyczące bezprawnej praktyki 

lub po otrzymaniu pierwszego nakazu od Comco.
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Jeżeli przedsiębiorstwo nie spełnia powyższych warunków, ale współpracuje z Comco i za-
przestało uczestnictwa w naruszeniu prawa konkurencji nie później niż w momencie złożenia 
dowodów, Comco, co do zasady, zredukuje nałożoną na niego karę maksymalnie o 50%.

Ponadto, zgodnie z instytucją Amnesty Plus73, wysokość kary może zostać obniżona nawet 
o 80% w przypadku, gdy przedsiębiorstwo dostarczy informacji na temat innego najcięższego 
ograniczenia konkurencji w rozumieniu artykułu 5 ust. 3 lub ust. 4 LCart, które to nie były znane 
Comco w momencie ujawnienia go przez przedsiębiorstwo.

Co do zasady, prawo nie przewiduje żadnych konkretnych terminów na złożenie wniosków 
o złagodzenie kary. Jedynym wyjątkiem jest artykuł 49a ust. 3 LCart, zgodnie z którym kara nie 
zostanie nałożona na przedsiębiorstwo, które doniesie organowi konkurencji o ograniczeniu 
konkurencji zanim zacznie ono powodować jakiekolwiek skutki. Niemniej jednak ważne jest ze 
względu na zakres korzyści, jakie przedsiębiorstwo może uzyskać, aby zgłosiło się do Sekretariatu 
na możliwie wczesnym etapie.

Przedsiębiorstwa mogą ubiegać się o złagodzenie kary na piśmie lub ustnie (wówczas oświad-
czenia ustne zostaną utrwalone w protokole Comco). Comco przyjmuje również, w zależności 
od konkretnego przypadku, doniesienia anonimowe. Tożsamość wnioskodawcy będzie jednak 
musiała zostać ujawniona Comco na późniejszym etapie postępowania.

X.	Uwagi	końcowe	
W ramach uwag końcowych należy zauważyć, że Szwajcarskie prawo konkurencji, choć dość 

rozbudowane, pozostaje ciągle na etapie ukształtowania się, co jest spowodowane nieustannym 
dylematem dot. dokonania wyboru pomiędzy postulatami stricte autonomicznej regulacji i wykładni 
prawa konkurencji, odseparowanych od dorobku prawnego UE, z jednej strony, a sytuacją geo-
polityczną wiążącą się z nieustającymi de facto wpływami unijnymi oraz istniejącymi chęciami74 
czerpania inspiracji z rozwiązań przyjętych w unijnym prawie konkurencji, z drugiej. 

W tym kontekście warto, po pierwsze, rzucić okiem na główne założenia rychłej kolejnej no-
welizacji, obejmującej zarówno kwestie instytucjonalne, jak i materialno-prawne, w obliczu której 
stoi aktualnie szwajcarskie prawo konkurencji. 

W ramach reformy instytucjonalnej, propozycja Rady Federalnej sugeruje wprowadzenie 
Organu ds. Konkurencji, w skład którego nie wchodziliby już żadni przedstawiciele stowarzyszeń 
przemysłowych lub handlowych. W sprawach dot. porozumień antykonkurencyjnych oraz nad-
użycia pozycji dominującej zajmowałby się on jedynie prowadzeniem dochodzenia, ale już nie 
byłby uprawniony do podejmowania decyzji. Natomiast w sprawach z zakresu kontroli koncentracji 
organ ten zachowałby również kompetencje decyzyjne. Nową rolą FSA byłoby podejmowanie, 
na wniosek Organu ds. Konkurencji, decyzji w sprawach z zakresu ww. praktyk ograniczających 
konkurencję. FSA dalej działałby jako sąd niższej instancji odwoławczej w sprawach dot. kontroli 
koncentracji. W przeciwieństwie do obecnej sytuacji, FSA składałby się z sędziów z doświadcze-
niem z zakresu przedsiębiorczości lub posiadających szczególną wiedzę o ekonomii konkurencji. 
FSN działałby jako jedyny sąd apelacyjny w sprawach dotyczących praktyk multi- i unilateralnych 

73 Wprowadzoną w art. 8 ust 3 rozporządzenia w sprawie sankcji.
74 Widocznymi wśród praktyków, doktryny oraz czasami samej Comco (np. decyzja Comco w sprawie Elektroinstallationsbetriebe Bern, DPC 2009/3, 
s. 216, pkt 138). Por. C. Baudenbacher, Wie sollen Konflikte im Verhältnis Schweiz-EU gelöst werden? [w:] R. Sethe, A. Heinemann, R.M. Hilty, P. Nobel, 
R. Zäch (red.), Kommunikation: Festschrift…, s. 821–838; W. A. Stoffel, Swiss Competition Law..., s. 689.
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oraz jako wyższa instancja odwoławcza w sprawach z zakresu kontroli koncentracji. Oczekuje 
się, że proponowany nowy układ instytucjonalny będzie wyraźniej oddzielać zadania śledcze od 
decyzyjnych, a tym samym poprawi zarówno jakość, jak i akceptowalność decyzji w sprawach 
konkurencji. Ponadto, zmiana ta ma doprowadzić do uskutecznienia i przyśpieszenia procedur 
ze względu na ograniczenie odwołań. Rządowa propozycja spotkała się jednak z ostrą krytyką, 
zwłaszcza wśród byłych urzędników Comco, którzy bronią istniejącego układu instytucjonalnego.

Przechodząc do najważniejszych propozycji zmian dot. regulacji materialno-prawnej, należy 
zauważyć, że w znacznym stopniu zmierzają one w kierunku dostosowania szwajcarskiego prawa 
konkurencji do rozwiązań przyjętych w Unii Europejskiej. Rada Federalna zasugerowała, przede 
wszystkim, że, wzorem rozwiązania przyjętego w UE, zakaz antykonkurencyjnych porozumień 
powinien mieć charakter per se w odniesieniu do najcięższych ograniczeń konkurencji określonych 
w art. 5 ust. 3 i 4 LCart, które nie mogą być uzasadnione względami wydajności ekonomicznej. 
Zgodnie z nową regulacją, w sprawach ograniczeń zakazanych per se, nastąpiłoby przerzucenie 
ciężaru dowodu na przedsiębiorstwa, nie byłoby już bowiem wymagane od Organu ds. Konkurencji 
udowodnienie wystąpienia znaczącego negatywnego wpływu na konkurencję.

Następnie, w celu umożliwienia bardziej elastycznej, a przez to skuteczniejszej kontroli 
koncentracji, projekt przewiduje albo przejście od obecnie stosowanego testu CSDP75 do testu 
SIEC76 stosowanego w UE, albo pozostanie przy teście CSDP, ale przy jednoczesnym usunięciu 
wymogu eliminacji skutecznej konkurencji. 

Po drugie, należy zwrócić uwagę na aktualne wzmacnianie się stosunków pomiędzy Szwajcarią 
i Unią Europejską w dziedzinie prawa konkurencji, tj. nawiązanie formalnej współpracy pomiędzy 
Comco a Komisją Europejską. Konfederacja Szwajcarska i UE po prawie dwuletnich negocjacjach 
podpisały  bowiem 17 maja 2013 r. porozumienie w sprawie współpracy w zakresie stosowania 
prawa konkurencji77. Celem tego porozumienia jest, po pierwsze, przyczynienie się do skutecznego 
egzekwowania prawa konkurencji każdej ze stron w ramach współpracy i koordynacji, włącza-
jąc w to wymianę informacji pomiędzy organami ochrony konkurencji, po drugie zaś, uniknięcie 
lub zmniejszenie możliwości zaistnienia potencjalnych konfliktów między stronami we wszelkich 
sprawach dotyczące stosowania prawa konkurencji każdej ze stron.

Choć porozumienie to ma charakter proceduralny i nie wiąże się z harmonizacją prawa mate-
rialnego, to jednak stanowi niewątpliwie istotny krok, który wpłynie na skuteczność egzekwowania 
szwajcarskiego (oraz unijnego) prawa konkurencji. 

75 Tj. creation or strengthening of dominant position which eliminates effective competition / stworzenia lub umocnienia pozycji dominującej, która 
eliminuje skuteczną konkurencji.
76 Tj. significant impediment to effective competition / znaczącego utrudnienia skutecznej konkurencji.
77 Accord entre l’Union européenne et la Confédération suisse concernant la coopération en matière d’application de leurs droits de la concurren-
ce / Abkommenzwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaftund der Europäischen Union über die Zusammenarbeit bei der Anwendung ihrer 
Wettbewerbsrechte, dostępne pod adresem: http://www.news.admin.ch/NSBSubscriber/message/attachments/30698.pdf . By móc wejść w życie, poro-
zumienie to musi zostać zatwierdzone, przez oba parlamenty, tj. europejski i szwajcarski. 
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Subiektywny przegląd zdarzeń z ostatnich kilku miesięcy

1. 27 marca 2013 roku Sąd Najwyższy1 potwierdził konieczność stosowania w pełni wyma-
gań proceduralnych dla pozwów zbiorowych z zakresu prawa konkurencji oraz zwrócił uwagę, 
iż indywidualne postępowania odszkodowawcze mogą uniemożliwić pozew zbiorowy z zakresu 
prawa antytrustowego. Sprawa dotyczyła jednego z największych dostawców telewizji kablowej; 
spółki Comcast, której przeszło 2 miliony byłych i aktualnych abonentów zarzucało monopolizację 
i usiłowanie zmonopolizowania wybranych rynków na wschodnim wybrzeżu USA.

2. 19 kwietnia 2013 roku Departament Sprawiedliwości poinformował, iż w ramach toczą-
cego się już postępowania w sprawie zablokowania transakcji przejęcia przez Anheuser-Busch 
InBev (największego producenta piwa w USA, kontrolującego ok. 39% rynku) producenta piwa 
Corona (Grupo Modelo z Meksyku) uzgodniono warunki ugody2. Ugoda oznacza z jednej stro-
ny, iż transakcja za przeszło 20 miliardów dolarów dojdzie do skutku, a z drugiej – pokazała 
elastyczność agencji federalnej co do stosowania behawioralnych środków zaradczych – w tym 
przypadku licencji – w typowo strukturalnych transakcjach. Departament Sprawiedliwości z uwagi 
na zastrzeżenia do transakcji złożył w styczniu 2013 roku do sądu pozew w celu zablokowania 
połączenia, którego efektem ostatecznie stało się uzyskanie przez Anheuser-Busch InBev udzia-
łu rynkowego na poziomie 46%. Co ciekawe, jednym z argumentów za uznaniem, iż transakcja 
narusza prawo antytrustowe była propozycja środków zaradczych złożona przez zgłaszającego. 
Miało to przekonać sąd, iż strony transakcji były świadome zagrożenia dla konkurencji wynikają-
cego z planowanej transakcji. Departament Sprawiedliwości wyrażał obawy o potencjalne zacho-
wania oligopolistyczne na rynku, a więc podobne jak we wcześniejszej AT&T/T-Mobile (a także 
późniejszej US Airways/American).

3. 10 lipca 2013 roku Sąd Okręgowy w Nowym Jorku wydał wyrok, w którym stwierdził naru-
szenie przez Apple Inc. sekcji pierwszej ustawy Shermana polegające na zmowie z wydawcami 
e-booków zmierzającej do poniesienia cen3. Kilka miesięcy później – 5 września – Sąd zajął sta-
nowisko co do środków zaradczych w rzeczonej sprawie. Sprawa ta jest bardzo ciekawa z kilku 
powodów, po pierwsze, dotyczy sytuacji, gdy na rynku występuje podmiot dominujący, którym nie 
jest Apple, a jest nim Amazon, który dodatkowo ma taką strukturę cenową, iż zarabia na czytniku 
– Kindle – tracąc jednocześnie na samych książkach4. Amazon nie tracił naturalnie na wszystkich 
pozycjach, ale z uwagi na swoją gwarancję cenową dla klienta zdarzało się, że płacił więcej za 
towar, który następnie sprzedawał za 9.90 dolarów – zarabiając jednakże dodatkowo na odtwa-
rzaczu Kindle, który umożliwiał odczytanie e-booków. Po drugie, na rynek zamierza wejść nowy 
podmiot – Apple, który jednak chce wejść na określonych warunkach i warunki te ustala z wy-
dawcami, domagając się między innymi klauzuli najwyższego uprzywilejowania. Na pierwszy rzut 

1 Pobrano z: http://www.supremecourt.gov/opinions/12pdf/11-864_k537.pdf.
2 Pobrano z: http://www.justice.gov/atr/cases/f296000/296044.pdf.
3 Pobrano z: www.justice.gov/atr/cases/f299200/299275.pdf.
4 Pobrano z: http://www.teleread.com/chris-meadows/apple-anti-trust-case-hinges-on-most-favored-nation-clause/.
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oka wygląda więc na to, iż celem Apple było obniżenie cen dla wszystkich nabywców do poziomu 
znanego użytkownikom Amazon. Okazało się jednak, iż Apple chciało zejść do tego poziomu 
kosztem prowizji wydawców, efektem czego była chęć wydawców do wywindowania cen w górę. 
Jednak to nie oni, a Apple zostało pozwane. Dlaczego? Bowiem wydawcy wcześniej „dogadali się” 
z agencją federalną, co dało im wyjście z twarzą – nie przyznali się bowiem do naruszenia prawa, 
a zmienili politykę. Co więc jest złego w tym, że na rynek chciał wejść nowy gracz, jak wejście na 
rynek może być antykonkurencyjne? Jak wynika z akt postępowania – na co zwróciła w wyroku 
uwagę sędzia – zarząd Apple, w tym Steve Jobs, nalegał na taką politykę cenową wydawców, 
która ostatecznie doprowadziłaby do konieczności podniesienia cen przez Amazon, a więc ude-
rzyła w nabywców, czytaj: konsumentów. Apple chciał zmusić wydawców by ci, działając łącznie, 
skłonili Amazon do takiego modelu sprzedaży, który zrównałby ceny dla klientów Apple z tymi dla 
klientów Amazon. Jak wynika z analiz, nie oznacza to jednak obniżenia cen a ich podniesienie, 
do tego bowiem ostatecznie prowadzi klauzula najwyższego uprzywilejowania, obiecując niższe 
ceny prowadzi do ich wzrostu, na co istnieje szereg dowodów ekonomicznych, o czym szerzej 
pisze mój mentor z Uniwersytetu Georgetown5. 

Istnienie iTunes nie powstrzymało Spotify, Pandory i innych od oferowania muzyki, tak samo 
Amazon nie powstrzyma innych od wchodzenia na rynek e-booków, należy jednak oczekiwać, 
w szczególności od przedsiębiorców z takim możliwościami finansowymi, jak Apple, iż będą to 
robić bez generowania kosztów po stronie konsumentów – taki wniosek płynie z tego wyroku6.

4. 24 lipca 2013 roku Federalna Komisja Handlu poinformowała, iż przyjęła w formie ugody 
zobowiązania Google związane z przejęciem producenta telefonów Motorola Mobility dotyczące 
licencji SEP (Standard – Essential Patent), które Google nabył w ramach w/w przejęcia w 2011 roku. 
Zobowiązania Google dotyczą w szczególności powstrzymania się rzeczonej spółki od występo-
wania do sądów w celu ograniczania przez strony trzecie korzystania z licencji pozyskanych od 
Motoroli7. Google pozostał jednak uprawiony do dochodzenia przed sądem opłat licencyjnych 
(FRAND) od stron, które odmawiają ich zapłaty. Federalna Komisja Handlu poinformowała o za-
miarze zawarcia ugody w styczniu, informując publicznie o wstępnych warunkach, wywołało to 
wiele komentarzy, do Komisji wpłynęło 25 stanowisk, co doprowadziło do szeregu zmian w treści 
proponowanej ugody, w tym stworzenia mechanizmu arbitrażowego w celu rozwiązania poten-
cjalnych sporów.

Dr	Tomasz	Bagdziński

5 Pobrano z: www.crai.com/uploadedFiles/Publications/Developing_An_Administrable_MFN_Enforcement_Policy_Salop_ScottMorton_Antitrust_
Spring_2013.pdf.
6 Zainteresowanym polecam lekturę znajdujących się tu prezentacji: http://allthingsd.com/20130620/heres-apples-closing-slide-deck-in-e-book-case 
-and-the-dojs-too/.
7 Pobrano z: www.ftc.gov/opa/2013/07/google.shtm.
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Tabela orzeczeń Sądu Najwyższego w sprawach konkurencji 
za 3. kwartał 2013 r.

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

Lp

Sygnatura. 
Data.

Przedmiot	spo-
ru. Strony 

Najważniejsze	wskazane	za-
gadnienia prawne

Uzasadnienie

1. 13/13. 

10.03.2013 r. 

o ochronę kon-
kurencji i na-
łożenie kary 
pieniężnej

z powództwa 
C.P. S. z o.o. 
w W. z udziałem 
zainteresowane-
go A.N. Spółki 
z o.o. w W. oraz 
w sprawie z po-
wództwa A.N. 
Spółki z o.o. 
w W.
przeciwko 
Prezesowi 
UOKiK 

Wyrok SA 
w Warszawie 
z 27.06.2012 r.

Wyrok SOKiK 
z 27.04.2011 r.

Skarga kasa-
cyjna strony 
powodowej

Jaki standard zachowania obo-
wiązuje wnioskodawcę składa-
jącego wniosek o odstąpienie 
od kary w zakresie przesłanki 
zaprzestania uczestnictwa 
w porozumieniu, o której mowa 
w art. 103a ust. 1 pkt 3 uokik?

Czy w sytuacji, kiedy trwanie 
wertykalnego porozumienia 
cenowego zależy od jego anty-
konkurencyjnego skutku, ciężar 
dowodu wykazania istnienia 
takiego skutku spoczywa na 
Prezesie Urzędu, czy na stro-
nie postępowania antymono-
polowego (przedsiębiorcy) oraz 
czy wystarczającym dowodem 
na istnienie takiego skutku jest 
utrzymywanie przez dystrybu-
tora ceny odsprzedaży w pier-
wotnie ustalonej z dostawcą 
wysokości nominalnej, nawet 
po znacznym upływie czasu od 
ustalenia takiej ceny? 

Kogo – Prezesa UOKiK, czy 
przedsiębiorcę – obciąża do-
wód w zakresie wykazania, że 
po upływie określonego czasu 
nominalna wartość pierwotnie 
ustalonej ceny odsprzedaży 
nadal ma tę samą wartość 
ekonomiczną?

SN	odmówił	przyjęcia	skargi	kasacyjnej	
do merytorycznego rozpoznania.
Odnosząc się do przedstawionych zagad-
nień prawnych SN stwierdził:

Skoro z ustaleń Sądów wynika, że po 
złożeniu wniosku powód nadal „stosował 
porozumienie”, a zatem był jego uczest-
nikiem, a dodatkowo nie poinformował 
o istnieniu porozumienia dotyczącego 
farby Arktyczna Biel, bezprzedmiotowe są 
dywagacje, czy zaprzestanie uczestnictwa 
w porozumieniu wymaga zdystansowania 
się od udziału w porozumieniu, zmiany cen 
ustalonych w porozumieniu, czy też samo 
tylko zaprzestanie nielegalnych kontaktów 
z pozostałymi uczestnikami porozumienia.

Drugi problem prawny przedstawiony we 
wniosku o przyjęcie skargi kasacyjnej 
powoda do rozpoznania nie spełnia wy-
mogu oparcia zagadnienia prawnego na 
konkretnym przepisie wskazanym w treści 
zagadnienia.

Trzecie zagadnienie prawne zostało już 
rozstrzygnięte w orzecznictwie SN wyro-
kiem z 23.11.2011 r., III SK 21/11. Zmiana 
wartości ekonomicznej ceny odsprzedaży 
w czasie nie stanowi zaś elementu składo-
wego kontekstu porozumienia, jaki można 
byłoby ewentualnie uwzględniać przy usta-
laniu antykonkurencyjnego celu porozu-
mień, których przedmiotem jest ustalenie 
ceny odsprzedaży.
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Czy w odniesieniu do werty-
kalnego porozumienia ceno-
wego dopuszczalna jest taka 
wykładnia art. 5 ust. 1 uokik 
w zakresie pojęcia porozumie-
nia, którego celem lub skutkiem 
jest wyeliminowanie, ograni-
czenie lub naruszenie w inny 
sposób konkurencji na rynku 
właściwym, która ogranicza 
się tylko do formalnej strony 
porozumienia.

2. 1/13.

24.09.2013 r.

Narodowy 
Fundusz 
Zdrowia 
przeciwko 
Prezesowi	
UOKiK

Wyrok SA 
w Warszawie 
z 23.05.2013 r.

Wyrok SOKiK 
z 20.04.2011 r.

Decyzja 
Prezesa	UOKiK	
z 10.07.2009 r.

Problemy prawne:

1) czy można przypisać 
Narodowemu Funduszowi 
Zdrowia status przedsiębiorcy 
na podstawie uokik z 2007 r. 
z wykładni w świetle prawa 
Unii Europejskiej,

2) czy status przedsiębior-
cy może być przypisany 
Narodowemu Funduszowi 
Zdrowia na podstawie art. 4 
pkt 1 lit. a uokik z 2007 r. 
wbrew jego literalnej wykładni.

SN	odmówił	przyjęcia	skargi	kasacyjnej	
do merytorycznego rozpoznania.
Zagadnienie, czy status przedsiębior-
cy w rozumieniu ustawy może posiadać 
także podmiot, który nie posiada statusu 
przedsiębiorstwa w rozumieniu unijnych 
reguł ochrony konkurencji, stałoby się 
istotnym zagadnieniem prawnym sprawy, 
gdyby Prezes UOKiK równolegle zasto-
sował unijne i krajowe reguły konkurencji. 
Orzecznictwo TSUE w tym zakresie nie 
wpływa bezpośrednio na prawidłowość wy-
kładni lub zastosowania uokik z 2007 r.

Gdy przepisy prawa polskiego powinny 
być wykładane zgodnie z prawem unijnym, 
może ono stać się przyczyną wątpliwości 
interpretacyjnych.

Na powodzie spoczywa obowiązek udo-
wodnienia, że tego typu wątpliwości in-
terpretacyjne powinny być rozstrzygnięte 
przez SN.
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3. 11/13. 

3.10.2013 r. 

Naruszenie 
zbiorowych	
interesów 
konsumentów

Krajowa 
Spółdzielcza	
Kasa	Oszczęd	
nościowo- 
-Kredytowa	 
z	siedzibą	w	S. 
przeciwko 
Prezesowi	
UOKiK

Wyrok SA 
w Warszawie 
z 5.09.2012 r.

Wyrok SOKiK 
z 3.01.2012 r.

Decyzja 
Prezesa	UOKiK	
Nr	DDK-14/2009	
z 31.12.2009 r.

Skarga kasa-
cyjna strony 
powodowej

Powód podniósł, że istnieje 
potrzeba rozstrzygnięcia, czy 
skoki działające na podstawie 
uprzedniej ustawy o SKOK 
mogły zostać uznane za 
przedsiębiorców w rozumieniu 
uokik oraz czy do stosunków 
zobowiązaniowych pomiędzy 
skokami a ich członkami moż-
na zastosować przepisy uokik 
w zakresie naruszenia zbioro-
wych interesów konsumentów. 

Powód podniósł, że przed 
wejściem w życie ustawy 
z 5.11.2009 r. o SKOK nie było 
przepisów prawa, które regulo-
wałyby to zagadnienie. Dopiero 
ta ustawa w przepisie art. 4 za-
wiera regulację, w myśl której 
do stosunków zobowiązanio-
wych pomiędzy kasami a ich 
członkami stosuje się przepisy 
ustawy o ochronie konkuren-
cji i konsumentów w zakresie 
praktyk naruszających zbioro-
we interesy konsumentów. 

Powód wskazał również, że 
w niniejszej sprawie wystę-
puje wątpliwość, czy w przy-
padku skoków i KSKOK jako 
spółdzielni nienastawionych 
na zysk uznanie ich za przed-
siębiorców nie jest niezgodne 
z art. 54 TFUE.

SN	odmówił	przyjęcia	skargi	kasacyjnej	
do merytorycznego rozpoznania.
Uzasadnienie wniosku o przyjęcie skar-
gi kasacyjnej do rozpoznania ze względu 
na przesłankę art. 398[9] § 1 pkt 2 k.p.c. 
nie spełnia wymogów. Ogranicza się do 
przytoczenia treści przepisów, zwięzłe-
go przedstwienia stanowiska Sądów obu 
instancji oraz zgłoszenia wątpliwości, czy 
z uwagi na charakter działalności skoków 
oraz KSKOK jako spółdzielni świadczących 
usługi swoim członkom oraz dotychczaso-
we uregulowania prawne usług użyteczno-
ści publicznej, skok oraz KSKOK można 
uznać za podmioty świadczące usługi uży-
teczności publicznej.

Kwestia zgodności przepisów prawa pol-
skiego z prawem unijnym lub ich wykładni 
z acquis communitaire nie stanowi samo-
dzielnej przesłanki przyjęcia skargi kasa-
cyjnej do rozpoznania. Jeżeli wnoszący 
skargę upatruje podstaw dla jej rozpozna-
nia przez SN w kwestii prawa unijnego, ma 
obowiązek – zgodnie z zasadą autonomii 
proceduralnej – przedstawić stosowny 
wywód jurydyczny, odpowiadający wybra-
nej przez niego przesłance przedsądu. 
Kwestia prawa unijnego może stanowić 
podstawę dla sformułowania istotnego za-
gadnienia prawnego sprawy. W przypadku 
rozbieżności interpretacyjnych w przed-
miocie wykładni przepisu prawa unijnego 
lub przepisu prawa polskiego, zwłaszcza 
gdy rozbieżność ta zachodzi między inter-
pretacją dokonywaną przez sądy polskie 
(w szczególności zaś sąd drugiej instancji 
w danej sprawie) a wykładnią dokonaną 
przez TSUE, istnieją podstawy dla powo-
łania się na przesłankę, o której mowa 
w art. 398[9] § 1 pkt 2 k.p.c.
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Tabela orzeczeń Sądu Najwyższego w sprawach konkurencji za 3. kwartał 2013 r.122

4. 63/12. 

2.07.2013 r.

o	ochronę	
konkurencji 
i	nałożenie	kary	
pieniężnej

Stow. Autorów 
ZAiKS z siedzi-
bą	w	W.	i	Stow.	
Filmowców 
Polskich	
z	udziałem	
zaintereso-
wanych:	Izby	
Wydaców 
Prasy	w	W.,	
M.F.	Sp.z	o.o.,	
M.	V.	Sp.	z	o.o.
przeciwko 
Prezesowi	
UOKiK 

Wyrok SA 
w Warszawie 
z 1.03.2012 r.

Wyrok SOKiK 
z 8.07.2011 r.

Decyzja 
Prezesa	UOKiK	
z	8.07.2011	r.,	
Nr	DOK-6/2008

Skarga kasa-
cyjna strony 
powodowej

Potrzeba ustalenia istnienia 
stosunku konkurencji pomiędzy 
różnymi organizacjami zbioro-
wego zarządzania.

Zakres zastosowania art. 1071 
Prawa autorskiego do porozu-
mień zawieranych pomiędzy 
organizacjami zbiorowego za-
rządzania prawami autorskimi 
oraz prawami pokrewnymi.

Charakter postępowania od-
woławczego toczącego się 
przed sądami powszechnymi 
na skutek odwołania od decy-
zji Prezesa UOKiK oraz wpływ 
zmiany przepisów prawa ma-
terialnego skutkujących moż-
liwością dokonania odmiennej 
oceny prawnoantymonopolowej 
celu lub skutków zawartego po-
rozumienia na rozstrzygnięcia 
wydawane w toku postępowań 
przed sądami powszechnymi.

Czy nie narusza spójności sy-
stemu prawa działanie Sądu, 
który wobec powinności orze-
kania według stanu prawnego 
obowiązującego w dniu wyda-
nia orzeczenia, zgodnie z art. 
316 § 1 k.p.c. dokonał oceny 
porozumienia w sprawie usta-
lania kwestii wynagrodzenia 
przez OZZ zawartego w 2003 r. 
wyłącznie na podstawie art. 3 
pkt 1 uokik 2000 z pominięciem 
faktu istnienia w dacie zawar-
cia porozumienia art. 108–110 
Prawa autorskiego stano-
wiących o wyłączeniu kwe-
stii ustalania wynagrodzenia 
pobieranego przez OZZ spod 
regulacji uokik.

SN	odmówił	przyjęcia	skargi	kasacyjnej	
do merytorycznego rozpoznania.
Odnosząc się do przedstawionych zagad-
nień prawnych SN stwierdził:

Pierwsze i trzecie zagadnienie prawne nie 
spełnia utrwalonego w orzecznictwie SN 
wymogu zgodnie, z którym zagadnienie 
w rozumieniu art. 398[9] § 1 pkt 1 k.p.c. 
musi zawierać w swej treści przepis (prze-
pisy), na tle którego dany problem prawny 
powstaje.

Drugie zagadnienie prawne dotyczy zaś 
cząstkowego problemu wchodzącego 
w zakres szerszego zagadnienia praw-
nego, a mianowicie tego, czy art. 1071 
Prawa autorskiego obejmuje porozumienia 
niezwiązane bezpośrednio z procesem 
zatwierdzania tabel wynagrodzeń autor-
skich przez Komisję Prawa Autorskiego. 
Jednakże, w ocenie SN w obecnym skła-
dzie powyższy problem nie stanowi zagad-
nienia prawnego sprawy.

Możliwość zawarcia przez OZZ porozu-
mienia dotyczącego poboru wynagrodzeń 
z tytułu korzystania z utworów objętych 
zarządem tych organizacji nie wyłącza 
zastosowania przepisów prawa antymono-
polowego do porozumienia, ustalającego 
stawki tych wynagrodzeń.

Deprecjonowanie znaczenia prawidłowego 
ustalenia rynku właściwego w tego rodzaju 
sprawach z zakresu ochrony konkuren-
cji nie jest prawidłowe, aczkolwiek samo 
w sobie nie wpływa na oczywistą zasad-
ność skargi kasacyjnej.
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Tabele orzeczeń Sądu Apelacyjnego za 1. półrocze 2013 r.123

Tabele orzeczeń Sądu Apelacyjnego  
za 1. półrocze 2013 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. 950/12.
31.01.2013.
Decyzja	Prezesa	
UOKiK z 19.07.2010 r. 
Uznanie za praktykę 
ograniczającą konku-
rencję, naruszającą 
zakaz, o którym mowa 
w art. 9 ust. 1 i 2 pkt 6 
uokik, polegającą na 
nadużywaniu przez (...) 
S.A. we W. pozycji do-
minującej na lokalnym 
rynku usług oświetle-
nia ulic, placów i dróg 
publicznych na tere-
nie Gminy O. poprzez 
narzucanie uciążliwych 
warunków umów w 
sprawie wykonywania 
eksploatacji i konser-
wacji opraw oświetlenia 
ulicznego, przynoszą-
ce (...) nieuzasadnio-
ne korzyści w efekcie 
nakładania na Gminę 
obowiązku ponosze-
nia kosztów usuwania 
nie sprawności insta-
lacji oświetlenia ulicz-
nego nie związanych 
z awariami punktów 
świetlnych.

Wyrok	SOKiK	z	21.05.2012	r.,	
XVII	AmA	220/10.
SOKiK uchylił decyzję Prezesa 
UOKiK.

Sąd	Apelacyjny	w	Warszawie	od-
dalił	apelację.
Nie można uznać za uzasadniony 
zarzut naruszenia art. 9 ust. 2 pkt 6 
uokik. Podkreślić bowiem należy, że 
w braku wyraźnej regulacji ustawo-
wej nakładającej obowiązek pono-
szenia kosztów napraw oświetlenia 
ulicznego, w tym, między innymi 
w zakresie instalacji zalicznikowej 
na przedsiębiorstwo energetyczne 
niedopuszczalne jest uznanie żąda-
nia pokrywania kosztów przeglądów 
i napraw sieci oświetleniowych za 
praktykę ograniczającą konkurencję 
w rozumieniu powyższego przepisu. 
Wymóg ponoszenia takich kosztów 
może być co prawda uciążliwy dla 
kontrahenta i zmuszać go do re-
zygnacji z przeznaczenia środków 
finansowych na zaspokojenie in-
nych potrzeb lokalnej społeczności, 
ale nie przynosi nieuzasadnionych 
korzyści dominującemu przedsiębior-
stwu energetycznemu. Racjonalnie 
działający przedsiębiorca, w tym 
posiadający pozycję dominującą, 
dąży bowiem do tego, aby uzyskiwa-
ne przez niego wpływy pokrywały co 
najmniej koszty jego funkcjonowania, 
obejmujące także minimalny poziom 
zysku pozwalający na odtworzenie 
posiadanych aktywów.
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Tabele orzeczeń Sądu Apelacyjnego za 1. półrocze 2013 r.124

2. 1230/12.
15.03.2013 r.
K.Z. 
Decyzja	Prezesa	
UOKiK z 14.09.2009 r. 
Prezes UOKiK nałożył 
karę pieniężną w wy-
sokości 78.998 zł za 
zwłokę w wykonaniu 
decyzji Prezesa UOKiK 
w sprawie praktyk na-
ruszających zbiorowe 
interesy konsumentów.

Wyrok	SOKiK	z	17.02.2012	r.,	
XVII	Ama	1/10.
SOKiK	oddalił	odwołanie.
SOKiK powołał się na uchwa-
łę SN (III SZP 2/09), w której 
wskazano, że uokik z 2000 r. 
stanowiła całościową regulację 
i przewidywała postępowa-
nie w sprawie praktyk naru-
szających zbiorowe interesy 
konsumentów oraz w sprawie 
nałożenia kar pieniężnych. 
Przedsiębiorca, na którego 
nałożono określony obowią-
zek, musiał liczyć się z konse-
kwencją za jego niespełnienie 
i konsekwencje te określały 
wyłącznie przepisy wówczas 
obowiązujące. Natomiast 
późniejsze uchylenie przepi-
sów nie powoduje, że normy 
prawne wynikające z uchylo-
nych przepisów przestały być 
podstawą prawną oceny sto-
sunków prawnych, zaistniałych 
w czasie ich obowiazywania. 

Uokik z 2007 r. nie zawiera 
unormowań wskazujących 
podstawę prawną do nakłada-
nia przez Prezesa UOKiK kary 
za zwłokę w wykonaniu decyzji 
wydanej na podstawie uokik 
z 2000 r. stąd wymiar kary pie-
niężnej powinien być określony 
na podstawie przepisów obo-
wiązujących w dacie wydania 
decyzji. W niniejszym przy-
padku uokik z 2007 r. stanowi 
zarówno podstawę do wszczę-
cia postępowania o nałożenia 
kary pieniężnej za niewykona-
nie obowiązku nałożonego na 
podstawie uokik z 2000 r., jak 
i do stosowania przepisów co 
do wymiaru kary. 

Sąd	Apelacyjny	w	Warszawie	od-
dalił	apelację.
Sąd wskazał, że przede wszyst-
kim powódka nie wykonała decyzji 
Prezesa UOKiK. Powódka nie wyko-
nała obowiązku zamieszczenia czte-
rokrotnie w tygodniowych odstępach 
czasu na koszt Powódki w Gazecie 
(...) – wydanie ogólnopolskie oświad-
czenia o treści jak w decyzji. 

Nie zasługuje na uwzględnienie za-
rzut błędu w ustaleniach faktycznych 
– przedmiotem umów zawieranych 
z konsumentami nie była rozbudowa 
instalacji wodnej o wybrany przez 
klienta system, co uzasadniałoby 
brak możliwości zastosowania usta-
wy o ochronie niektórych praw kon-
sumentów oraz o odpowiedzialności 
za szkodę wyrządzoną przez produkt 
niebezpieczny. Umowy zawierane 
przez powódkę były umowami sprze-
daży i montażu urządzenia filtru-
jącego zawieranymi poza lokalem 
przedsiębiorstwa.
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Tabele orzeczeń Sądu Apelacyjnego za 1. półrocze 2013 r.125

3. 1251/12. 
18.03.2013. 
Decyzja	Prezesa	
UOKiK z 17.09.2008 r.
Umorzenie jako 
bezprzedmiotowe 
postępowania antymo-
nopolowego, wszczę-
tego na wniosek (...) 
spółki z o.o. w Ł. 
przeciwko Spółdzielni 
Mieszkaniowej (...) w Ł. 
pod zarzutem naduży-
wania pozycji domi-
nującej na lokalnym 
rynku usług telewizji 
kablowej i usług pro-
duktowo związanych 
ze świadczeniem usług 
telewizji kablowej na 
obszarze działania ww. 
spółdzielni 

(art. 8 ust. 2 pkt 5 uokik 
(obecnego) art. 9 ust. 2 
pkt 5 uokik, oraz art. 8 
ust. 2 pkt 5 uokk (obec-
nego art. 9 ust. 2 pkt 1 
i pkt 5 uokik).

Wyrok	SOKiK	z	30.04.2012	r.,	
XVII	Ama	106/11.
SOKiK zmienił częściowo za-
skarżony wyrok nadając mu 
następującą treść:

1. uchyla zaskarżoną decy-
zję Prezesa UOKiK w punk-
cie pierwszym podpunkt 2, 
tj. w części umarzającej jako 
bezprzedmiotowe postępowa-
nie antymonopolowe wszczęte 
(...) pod zarzutem nadużywa-
nia pozycji dominującej na 
lokalnym rynku usług telewizji 
kablowej i usług produktowo 
związanych ze świadczeniem 
usług telewizji kablowej na 
obszarze działania Spółdzielni 
Mieszkaniowej, polegającego 
na bezpośrednim narzucaniu 
nieuczciwych cen – cen rażą-
co niskich pakietu abonamen-
totowego oraz wprowadzeniu 
bezpłatnego pakietu spółdziel-
czego i tym samym przeciw-
działaniu ukształtowaniu się 
warunków niezbędnych do 
rozwoju konkurencji, co może 
stanowić naruszenie art. 8 
ust. 2 pkt 1 i pkt 5 uokik. 

Sąd	Apelacyjny	w	Warszawie	
zmienił	częściowo	zaskarżony	
 wyrok SOKiK. 
Ustalenie rynku właściwego 
w aspekcie geograficznym dla po-
trzeb ustalenia pozycji dominującej 
powinno dotyczyć obszaru, na któ-
rym dostawcy określonych towarów 
mogą ze sobą realnie, efektyw-
nie konkurować (…). Jednorodne 
warunki z punktu widzenia popytu 
i podaży istnieją natomiast wyłącznie 
na terenie zasobów spółdzielni, na 
którym każda osoba zajmująca lokal 
jest w stanie w krótkim czasie i przy 
stosunkowo niskich kosztach prze-
stawić się na usługi dostarczania 
programów telewizyjnych oferowane 
przez spółdzielnię jak i innych opera-
torów telewizji kablowej czy cyfrowej.

Nie sposób było w niniejszej sprawie 
określać rynku właściwego w opar-
ciu o potencjalną i bliżej nieokreślo-
ną w czasie możliwość świadczenia 
przez zainteresowaną usług na 
terenie miasta Ł.. Do chwili obecnej 
spółdzielnia nie jest uczestnikiem tak 
szeroko rozumianego rynku i co wię-
cej w swoich założeniach nie prze-
widywała potencjalnej możliwości 
świadczenia w tym czasie usług do-
starczania programów telewizyjnych 
poza obszar jej zasobów mieszka-
niowych. Mając powyższe na uwa-
dze Sąd uznał, iż nie było podstaw 
do umorzenia postępowania anty-
monopolowego w niniejszej sprawie 
z uwagi na okoliczność, iż spółdziel-
nia nie posiada pozycji dominują-
cej na rynku właściwym. Powyższy 
wniosek Prezesa UOKiK został opar-
ty na błędnym ustaleniu, iż rynkiem 
tym z punktu widzenia geograficzne-
go jest cały obszar miasta Ł.
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4. 228/13. 
26.03.2013.
Decyzja	Prezesa	
UOKiK z 29.12.2008 r. 
Prezes UOKiK nie 
stwierdził stosowania 
przez krajową Stację 
Chemiczno-Rolniczą 
w W. praktyki ogra-
niczającej konkuren-
cję polegającej na 
nadużywaniu pozycji 
dominującej poprzez 
narzucanie rażąco 
niskich cen za dokona-
nie analizy gleby oraz 
poprzez różnicowa-
nie cen za dokonanie 
analizy w zależności 
od rodzaju klienta. 
Natomiast w pkt. III 
decyzji Prezes UOKiK 
uznał za praktykę ogra-
niczającą konkurencję 
i naruszającą zakaz, 
o jakim mowa w art. 8 
ust. 1 i art. 2 pkt 4 
uokik, nadużywanie 
przez Krajową Stację 
Chemiczno-Rolniczą 
pozycji dominującej 
poprzez uzależnianie 
zaopiniowania planu 
nawozowego od wy-
konania analizy gleby 
w Okręgowej Stacji 
Chemiczno-Rolniczej 
lub akredytowanym la-
boratorium i w związku 
z powyższym nałożył 
na Krajową Stację 
Chemiczno-Rolniczą 
karę pieniężną w wyso-
kości 15.886 zł.

Wyrok	SOKiK	z	23.04.2010	r.,	
XVII	AmA	84/09
SOKiK zmienił decyzję 
Prezesa UOKiK w pkt. III i IV 
nie stwierdzając stosowania 
przez powódkę zarzuconej jej 
praktyki i nie nałożył na nią 
kary pieniężnej.

Sąd	Apelacyjny	w	Warszawie	
oddala apelacje pozwanego 
i zainteresowanej.
Zadania wykonywane przez okrę-
gowe stacje chemiczno-rolnicze 
polegające ogólnie na wykonywa-
niu analiz gleb, mogą być wykony-
wane także przez inne podmioty 
prowadzące działalność gospodar-
czą na rynku, które powinien być 
konkurencyjny.

Nie dotyczy to jednak spornego 
opiniowania planów nawożenia. Te 
bowiem czynności należą do wyłącz-
nej kompetencji okręgowych stacji 
chemicznych. W tej sytuacji uznać 
należy, że sporządzanie opinii pla-
nów nawożenia pozostaje w sferze 
działalności o charakterze imperium 
Krajowej Stacji Chemiczno-Rolniczej 
i stacji okręgowych, nie zaś w sferze 
działalności dominium w ramach ryn-
ku agrochemicznej obsługi rolnictwa. 
Nie jest to opiniowanie w ramach 
świadczenia usług użyteczności 
publicznej na tym rynku, np. w celu 
poprawy wydajności uprawy ro-
ślin i hodowli zwierząt przez jeden 
z wielu podmiotów. Opiniowanie 
planu nawożenia wynika z naka-
zu ustawowego i jest wykonywane 
w ramach czynności o charakterze 
administracyjnym, które nie mogą 
zostać scedowane na żadne inne 
podmioty. Istnieje bezpośredni zwią-
zek funkcjonalny i rzeczowy pomię-
dzy uzależnianiem sporządzenia 
przez okręgowe stacje opinii o planie 
nawożenia od wykonania analiz 
chemicznych gleby przez określone 
podmioty a czynnościami wykony-
wanymi przez okręgowe stacje oraz 
przez Krajową Stację Chemiczno-
Rolniczą w ramach administracji 
publicznej, nie zaś świadczenia 
usług użyteczności publicznej.
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Oznacza to z kolei, że strona powo-
dowa w powyższym zakresie swojej 
działalności nie może być uznana za 
przedsiębiorcę działającego na kon-
kurencyjnym rynku towarów i usług, 
do którego znajdują zastosowanie 
przepisy uokik (art. 9(2)(6)).

5. 1424/12. 
7.05.2013.
(art. 9(2)(6) 1424/12
Decyzja	Prezesa	
UOKiK z 31.12.2009 r. 
Uznanie za praktyki 
ograniczające kon-
kurencję, określo-
ne w art. 9 ust. 1 i 2 
pkt 6 uokik naduży-
wanie przez Miejskie 
Przedsiębiorstwo (...) 
w m. (...) W. (...) po-
zycji dominującej na 
lokalnym rynku zaopa-
trzenia w wodę i od-
prowadzania ścieków 
na terenie m. (...) W., 
gmin: M., N., R., S. 
i miast: P. i P., pole-
gające na narzuca-
niu odbiorcom usług 
(zaopatrzenia w wodę 
i odprowadzenia 
ścieków) różnorakich 
uciążliwych warunków 
umów przynoszących 
przedsiębiorcy nieuza-
sadnione korzyści. 

Wyrok	SOKiK	z	30.05.2012	r.,	
XVII	AmA	66/10.
SOKiK zmienił zaskarżony 
wyrok w odniesieniu do nie-
których praktyk, stwierdzając 
zaniechanie ich stosowania, 
a oddalił odwołanie w odnie-
sieniu do pozostałych praktyk. 

Sąd	Apelacyjny	w	Warszawie	od-
dala	apelację.
Dla stwierdzenia stosowania prak-
tyki ograniczającej konkurencję nie 
jest konieczne faktyczne jej zrealizo-
wanie, a więc wykorzystanie przez 
przedsiębiorcę niekorzystnych posta-
nowień narzuconych kontrahentom 
i nawet wykazanie, że postanowienia 
te w praktyce nie były realizowane 
nie legalizuje działań monopolisty, 
jakim jest powód. Zgodnie z art. 9 
ust. 1 uokik zakazane jest samo 
nadużywanie pozycji dominującej 
na rynku, zaś przepisy art. 9 ust. 2 
tylko przykładowo określają, jakie 
zachowania przedsiębiorcy mające-
go pozycję dominującą są uważane 
za jej nadużywanie. Użyte przez 
ustawodawcę pojęcie „narzucania” 
uciążliwych warunków, o jakim mowa 
w art. 9 ust. 2 pkt 6 uokik, wskazuje 
zaś, że dla stwierdzenia stosowania 
tej praktyki nie jest wymagane wyka-
zanie, że przedsiębiorca faktycznie 
stosuje narzucone warunki umo-
wy, a tym samym wykazanie przez 
przedsiębiorcę, że postanowienia 
umów w tym zakresie nie są przez 
niego wykorzystywane może mieć 
wpływ jedynie na wysokość nałożo-
nej kary.

Jak trafnie wskazał SOKiK prakty-
ka z art. 9 ust. 2 pkt 6 uokik ujawnia 
się w momencie negocjacji poprze-
dzających zawarcie umowy, zaś
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samo obowiązywanie i wykonywa-
nie umowy zawierającej niekorzyst-
ne dla kontrahenta postanowienia 
nie jest stosowaniem praktyki, lecz 
jedynie skutkiem niedozwolonego 
zachowania.

Tym samym zaniechanie praktyki 
opisanej w art. 9 ust. 2 pkt 6 uokik 
następuje z chwilą faktycznego 
zaprzestania zawierania umów 
narzucających uciążliwe warunki 
kontrahentom.

Sąd Apelacyjny podziela stanowisko 
SOKiK, że zaniechanie stosowania 
praktyki w tym wypadku nie może 
być równoznaczne z nakazem usu-
nięcia skutków naruszenia. W prze-
ciwnym razie nie byłoby bowiem 
różnicy między „zaprzestaniem” 
stosowania praktyki ograniczającej 
konkurencję, a usunięciem skutków 
stosowania takiej praktyki

6. 1111/12.
10.05.2013 r. 
(...) Sp. z o.o. w W. 
Decyzją	z	31.12.	
2008 r.
Prezes UOKiK uznał 
za praktykę ograni-
czającą konkurencję 
zawarcie przez (...) 
S.A. z przedsiębiorca-
mi, w tym (...) Sp. z o.o. 
w W. niedozwolonego 
porozumienia na krajo-
wym rynku sprzedaży 
hurtowej farb, lakierów 
i wyrobów pomocni-
czych, polegającego na 
bezpośrednim ustala-
niu w umowach han-
dlowych cen sprzedaży 
tych produktów.

Wyrok SOKiK z 29.11.2011 r., 
XVII AmA 135/09.

SOKiK	oddalił	odwołanie.
Z treści wymienionych umów 
handlowych wynikało, że 
partner jest zobowiazany do 
sprzedawania wyrobów (...) 
S.A. z minimalną marżą od 
cen zakupu wyrobów tego 
przedsiębiorcy. Odstępstwa od 
tych warunków obowiązywały 
tylko wtedy, gdy zostały one 
wyraźnie potwierdzone pisem-
nie przez (...) S.A. W przypad-
ku niestosowania ustalonych 
cen minimalnych, istniała 
możliwość zastosowania kar 
umownych. Wobec powyż-
szego SOKiK stwierdził, że 
zawarte porozumienie polega-
ło na  bezpośrednim ustalaniu 
w umowach handlowych cen

Sąd	Apelacyjny	w	Warszawie	od-
dalił	apelację.
Zaprzestanie stosowania zakazanej 
praktyki nastąpiło dopiero z chwi-
lą wypowiedzenia umowy, a nie jak 
wskazuje powód tuż po jej zawarciu 
– w związku z jej niewykonywaniem. 
SA popiera w całości stanowisko 
SOKIK co do wystąpienia w stanie 
faktycznym przesłanek z art. 6 ust. 1 
pkt 1 ustawy o ochronie konkuren-
cji, skutkujących uznanie, że umowy 
zawierały zakazane porozumienia 
cenowe, których co najmniej celem 
lub skutkiem było wyeliminowanie 
lub co najmniej ograniczenie konku-
rencji na rynku właściwym. 
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odsprzedaży. W ocenie SOKiK 
z jednakowej treści porozu-
mień wynika bezsprzecznie, 
że celem porozumienia było 
wyeliminowanie konkurencji 
pomiędzy partnerami przez 
zobowiazanie ich do odsprze-
daży wyrobów z minimalną 
marżą określoną w umowie 
handlowej.

SOKiK stwierdził też, że 
Prezes UOKiK prawidłowo 
przyjął, że powód zaniechał 
stosowania niedozwolonej 
praktyki dopiero 11.04.2006 r. 
albowiem 10.04.2006 r. wy-
powiedział zawartą z (...) S.A. 
umowę. W ocenie SOKiK 
niezależnie więc od działań 
przedsiębiorcy w ramach poro-
zumienia zaniechanie poro-
zumienia powinno nastąpić 
w sposób wyraźny, wskazujący 
na zdystansowanie się do jego 
treści, co w przypadku powo-
da miało miejsce dopiero przy 
wypowiedzeniu umowy. Nie 
ma znaczenia dla przypisania 
uczestnictwa w niedozwolo-
nym porozumieniu ewentual-
na okoliczność niestosowania 
przez przedsiębiorcę uzgod-
nionych marż. 
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7. 1362/12. 
10.05.2013.
(...)	spółka	jawna	
Przedsiębiorstwo	
Handlowe	(...)	z	sie-
dzibą	w	W.	przeciwko	
Prezesowi	UOKiK

Decyzja	Prezesa	
UOKiK z 26.04.2012 r. 
Prezes UOKiK stwier-
dził praktykę ograni-
czającą konkurencję 
na krajowym rynku 
sprzedaży artykułów 
biurowych klientom 
instytucjonalnym po-
legającą na nie po-
dejmowania działań 
konkurencyjnych przez 
konkurentów.

Prezes UOKiK nało-
żył na powoda karę 
pieniężną, odstąpił od 
nałożenia kary pienięż-
nej na drugą stronę 
porozumienia.

Wyrok	SOKiK	z	11.06.2012	r.,	
XVII	AmA	197/10.
SOKiK	oddalił	odwołanie.
Prezes UOKiK prawidłowo 
ustalił istnienie porozumienia, 
którego zarówno celem, jak 
i skutkiem było ograniczenie 
konkurencji polegające na po-
dziale rynku zbytu.

Nieistotne dla określenia an-
tykonkurencyjnego charakteru 
porozumienia były subiek-
tywne zamiary stron, gdyż 
porozumienie należało za-
kwalifikować do najcięższych 
ograniczeń konkurencji.

W wyniku porozumienia zosta-
ła ograniczona konkurencja na 
rynku właściwym. Do udowod-
nienia jego antykonkurencyj-
nego charakteru wystarczyłoby 
wykazanie prawdopodobień-
stwa wystąpienia takiego 
skutku.

SOKiK wskazał, że kary pie-
niężne nakładane przez orga-
ny, takie jak Prezes UOKiK, 
nie mają charakteru sankcji 
karnych. Zasady sądowej we-
ryfikacji prawidłowości orze-
czenia organu administracji, 
w którym dochodzi do wymie-
rzenia kary pieniężnej powin-
ny odpowiadać wymaganiom 
analogicznym do obowiązują-
cych sąd orzekający w sprawie 
karnej.

SOKiK uznał prawidłowość 
decyzji Prezesa.

Sąd	Apelacyjny	w	Warszawie	
zmienił	decyzję	Prezesa	UOKiK	
w	części	dotyczącej	kary	pienięż-
nej,	w	pozostałym	zakresie	oddalił	
apelację	powoda.
Sąd oddalił zarzuty powoda w doty-
czące m. in. nałożenia na nią kary 
pieniężnej z pominięciem reguł orze-
kania o winie oraz nieprawidłowego 
zastosowania przepisów dotyczą-
cych porozumienia zawartego po-
między przedsiębiorcami.

Sąd uchylił jednak karę pieniężną. 
Zdaniem Sądu fakultatywność kar 
pieniężnych w uokik z 2007 r. nie 
oznacza dowolności w ich stoso-
waniu. Prezes UOKiK ma możli-
wość dokonania oceny okoliczności 
naruszenia będących podstawą do 
nałożenia kary pieniężnej. Zdaniem 
Sądu w niniejszej sprawie zaistniały 
podstawy do odstąpienia od wy-
mierzenia kary pieniężnej również 
 wobec powoda.
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8. 1451/12. 
23.05.2013.
Nałożenie	kary	pie-
niężnej	(art.	111	w	zw.	
z art. 6(1)) 
(...) sp.j. z siedzi-
bą	we	W.	przeciwko	
Prezesowi	UOKiK
Decyzja	Prezesa	
UOKiK z 31.12.2008 r. 
Uznanie za praktykę 
ograniczającą konku-
rencję zawarcie przez 
(...) sp. z o.o. z W. i jej 
dystrybutorów porozu-
mienia ogranczającego 
konkurencję na krajo-
wym rynku sprzedaży 
aparatów słuchowych, 
polegającą na bezpo-
średnim ustaleniu cen 
sprzedaży towarów 
przez ustalenie, że 
sprzedaż aparatów słu-
chowych będzie nastę-
powała po cenach nie 
niższych niż określone 
ceny minimalne.

Wyrok	SOKiK	z	18.07.2011	r.,	
XVII	AmA	72/10.
SOKiK	oddalił	odwołanie.
SOKiK potwierdził, że treść 
umów dystrybucyjnych jest 
dowodem na zawarcie po-
rozumienia ograniczającego 
konkurencję. Dystrybutorzy 
podpisując umowę dystrybu-
cyjną, przyjęli na siebie obo-
wiązek realizowania sprzedaży 
detalicznej aparatów słucho-
wych po cenach nie niższych 
niż ceny minimalne, zatem 
swoboda decyzyjna powoda 
w zakresie ustalania cen deta-
licznych została ograniczona.

SOKiK uznał, że podpisując 
umowę dystrybucyjną powód 
zaakceptował jej warunki. Bez 
znaczenia jest okoliczność, 
że powód nie miał wpływu na 
treść umowy, miał on bowiem 
możliwość rozważenia skut-
ków prawnych wynikających 
z jej podpisania i ewentualnej 
rezygnacji.

SOKiK stwierdził, że do stwier-
dzenia antykonkurencyjnego 
celu porozumienia wystarcza-
jące jest wykazanie, że celem 
działań przedsiębiorców było 
naruszenie reguł konkurencji.

Sąd	Apelacyjny	w	Warszawie	
zmienił	decyzję	Prezesa	UOKiK	
w	części	dotyczącej	kary	pienięż-
nej,	w	pozostałym	zakresie	oddalił	
apelację	powoda.
Sąd oddalił zarzuty dotyczące uzna-
nia umów dystrybucyjnych za zaka-
zane porozumienie oraz naruszenia 
przepisów dotyczących postępowa-
nia dowodowego.

Sąd uznał, że kara nałożona na po-
woda powinna być obniżona o po-
łowę, co doprowadzi do czytelnego 
zróżnicowania roli przedsiębiorców 
będących stronami umowy dystry-
bucyjnej w zawarciu zakazanego 
porozumienia. Sąd zauważył, że 
nałożona na powoda kara pieniężna 
przewyższa kwotowo tę nałożoną na 
inicjatora porozumienia. Nałożenie 
na dystrybutora kary kwotowo wyżej 
niż na inicjatora porozumienia, który 
jednostronnie ustalił treść umowy, 
jest sprzeczne z prewencyjnym 
i wychowawczym wymiarem nakła-
danej kary. W odbiorze społecznym 
decydujące znaczenie ma wysokość 
kary, a nie jej procentowy wymiar.
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9. 1498/12.
23.05.2013 r. 
(...) S.A. w K. 
Wyrok SOKiK 
z 1.06.2012 r.
Wyrok SA 
w Warszawie 
z 5.04.2011 r.
Wyrok SOKiK 
z 21.06.2010 r.
Decyzja	Prezesa	
UOKiK 
z 29.12.2008 r. 
Prezes UOKiK nało-
żył na powoda karę 
pieniężną za przedsta-
wienie nieprawdziwych 
danych w zgłoszeniu 
zamiary koncentra-
cji. Powód nie ujawnił 
Prezesowi UOKiK infor-
macji o toczących się 
negocjacjach i podpisa-
niu umowy w sprawie 
wynajmu.

Wyrok SOKiK z 1.06.2012 r.,

XVII	AmA	82/11.
SOKiK	uwzględnił	odwołanie	
powoda.
SOKiK uznał, że wnioski 
o uzupełnienie informacji kie-
rowane do powoda nie były 
formułowane prawidłowo, nie 
zawierały bowiem poucze-
nia o sankcjach za udzielenie 
informacji nieprawdziwych lub 
wprowadzających w błąd.

SOKiK wskazał, że gdy Prezes 
UOKiK wzywa stronę do uzu-
pełnienia braków zgłoszenia 
w trybie art. 95 uokik z 2007 r. 
powinien pouczyć stronę 
o sankcjach za podanie nie-
prawdziwej informacji.

Zdaniem SOKiK żądanie 
uzupełnienia zgłoszenia musi 
spełniać wymogi wskazane 
w art. 50 uokik z 2007 r.

Sąd	Apelacyjny	w	Warszawie	od-
dalił	apelację	Prezesa	UOKiK.
Żądania Prezesa UOKiK do uzupeł-
nienia informacji w toku postępowa-
nia antymonopolowego w sprawach 
koncentracji nie są zawsze we-
zwaniami do uzupełnienia braków 
w zgłoszeniu lub uzupełnienia nie-
zbędnych informacji w trybie art. 95 
uokik z 2007 r.

Jeżeli w trakcie takiego postępowa-
nia Prezes UOKiK żąda dalszych da-
nych i informacji, gdyż jego zdaniem 
zgłaszający podał w zgłoszeniu dane 
niepełne, lecz nieuzasadniające 
zwrotu zgłoszenia lub też dane istot-
ne dla oceny zasadności zgłoszenia 
ulegają zmianie, podstawą żądania 
nie jest już art. 95 uokik z 2007 r., ale 
art. 50 uokik z 2007 r.
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10. 815/12. 
29.05.2013.
Sprawa konkurencji
(art. 6(1) i 93 uokik)
Decyzja Prezesa 
UOKiK z 31.12.2008 r. 
Uznanie za praktykę 
ograniczającą konku-
rencję zawarcie przez 
Zakłady (...) S.A. w C. 
z szeregiem przed-
siębiorców, w tym ze 
skarżącym, niedozwo-
lonego porozumienia, 
ograniczającego kon 
kurencję na krajowym 
rynku sprzedaży hurto-
wej farb, lakierów i wy-
robów pomocniczych 
a polegającego na bez-
pośrednim ustalaniu 
cen sprzedaży towarów 
i cen sprzedaży tych to-
warów przez partnerów 
Zakładu, co stanowiło 
naruszenie art. 6 ust. 1 
pkt 1 uokik.

Ponadto stwierdzenie, 
że powodowa spółka 
zaniechała stosowa-
nia powyższej praktyki 
z dniem 12.04.2006 r.

Za naruszenie zakazu 
została wymierzona 
kara pieniężna w wyso-
kości 13.095 zł.

Wyrok	SOKiK	z	26.01.2012	r.,	
XVII	AmA	132/09.
Oddalenie	odwołania.

Sąd Apelacyjny w Warszawie oddalił 
apelację. 

Sąd I instancji prawidłowo uznał, 
że powodowa spółka zawarła poro-
zumienie, o którym mowa w art. 4 
ust. 5 uokik. Akceptacja przez skar-
żącego bez jakichkolwiek zastrzeżeń 
treści umowy, którą podpisał, świad-
czy jednoznacznie o przystąpieniu 
powodowej spółki do niedozwolone-
go porozumienia.

Prezes UOKiK ustalił prawidłowo 
moment zaniechania stosowania 
przez skarżącą praktyki i tym samym 
nie może być mowy o naruszeniu 
przez ten organ przepisu art. 93 
uokik, skoro w dacie wszczęcia po-
stępowania antymonopolowego nie 
upłynął jeszcze termin przewidziany

na dokonanie takiej czynności.

W ocenie Sądu Apelacyjnego 
bezzasadny jest zarzut, że skoro 
w niniejszej sprawie występowało 
porozumienie wertykalne a nie hory-
zontalne, to traci na swej aktualno-
ści argument SOKiK, że powód jako 
profesjonalny przedsiębiorca musi 
w sposób czytelny i wyraźny odciąć 
się od udziału w niedozwolonym, 
porozumieniu gdyż nigdy nie manife-
stował on woli uczestniczenia w nim.
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B.	Orzeczenia	w	sprawach	z	zakresu	naruszenia	zbiorowych	interesów	 
konsumentów	(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. 1113/12. 
15.02.2013 r.
(...) Bank S.A. z sie-
dzibą	w	W.
Decyzja	Prezesa	
UOKiK  
z 9 lipca 2010 r.
Uznanie dwóch ro-
dzajów	działań	Banku	
za praktyki narusza-
jące	zbiorowe	inte-
resy konsumentów 
i	nałożenie	nań	kary	
pieniężnej	w	wysoko-
ści	374.341	zł.

Wyrok	SOKiK	z	16.04.2012	r.,	
XVII	AmA	214/10. SOKiK 
uchylił	decyzję	częściowo	
i	oddalił	odwołanie	w	pozo-
stałej	części.
Organem administracji rządo-
wej właściwym w sprawach 
ochrony konkurencji i konsu-
mentów jest Prezes UOKiK. 
Delegatury nie są organem 
administracji publicznej. 
Stanowią one zespół osób 
przydanych organowi admini-
stracji publicznej do pomocy 
przy wykonywaniu jego funkcji. 
Wydawanie orzeczeń w trakcie 
postępowania administracyjne-
go, jak również decyzji koń-
czących postępowanie, należy 
do kompetencji Prezesa, a nie 
dyrektorów delegatur. Prezes 
UOKiK może powierzyć wy-
konywanie czynności w tym 
zakresie wskazanemu pracow-
nikowi przez udzielenie mu 
upoważnienia.

Istotny jest stan świadomo-
ści konsumenta w momencie 
zawierania umowy kredytu 
konsumenckiego wynikającej 
z treści umowy, którą podpisu-
je, i obligacyjny charakter tych 
informacji. Nie ma związku 
z tym znaczenia, czy technicz-
nie informacje te zawarte są 
w głównym tekście umowy, czy 
też stanowiących integralną 
część umowy załącznikach.

Sąd	oddalił	obie	apelacje.	
Zakazane jest stosowanie we wzor-
cach umownych postanowienia, 
zgodnie z którym bank może prze-
kazywać do biur informacji kredyto-
wych dane na temat klienta będące 
„tajemnicą bankową”. To pojęcie jest 
zbyt ogólne.

Zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 2 uokik 
praktyką naruszającą zbiorowe inte-
resy konsumentów jest między inny-
mi naruszenie obowiązku udzielania 
konsumentom rzetelnej, prawdziwej 
i pełnej informacji. Chodzi zatem 
jedynie o to, by konsument przy za-
warciu umowy o kredyt konsumencki 
nie był tych informacji pozbawiony.

Konsument ma prawo do kompletnej 
i jednoznacznej informacji w spra-
wach mających istotne znaczenie 
dla zabezpieczenia jego interesu 
prawnego w warunkach globalizacji 
(masowości) obrotu prawnego i wie-
lości ofert na rynku, które nie zawsze 
posługują się prawdziwymi i pełnymi 
informacjami, a niekiedy wprowadza-
ją w błąd lub w sposób ukryty godzą 
w indywidualny i zbiorowy interes 
konsumentów.
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2. 1021/12.
5.02.2013 r.
(...)	S.A.	z	siedzibą	
w W.
Decyzja	Prezesa	
UOKiK z 31.12.2009 r.
Uznanie	działań	po-
wódki za naruszenie 
zbiorowych	interesów	
konsumentów. 

Wyrok	SOKiK	z	25.04.2012	r.,	
XVII	AmA	51/10.
SOKiK	częściowo	zmienił	za-
skarżoną	poprzez	obniżenie	
wymiaru	nałożonej	kary.	
Przy wprowadzeniu nowego 
produktu na rynek, innowacyj-
nego w swoim rozwiązaniu, 
jakim była oferowana przez 
powoda usługa „(...)”, nie moż-
na nawet od tak zdefiniowane-
go przeciętnego konsumenta 
wymagać, aby wiedział, jakie 
jest średnie zużycie pacz-
ki danych, a tym samym czy 
oferowana paczka jest wystar-
czająca w jednym cyklu rozli-
czeniowym. Za niewiarygodne 
uznane zostały także twierdze-
nia powoda, iż reklama była 
kierowana do klienta młode-
go, ciekawego, zorientowa-
nego w technologii. Zdaniem 
SOKiK adresatem reklamy był 
nieograniczony krąg konsu-
mentów, którzy mogli podjąć 
decyzję dotyczącą zawarcia 
umowy z (...) o świadczenie 
usług telekomunikacyjnych, 
zaciekawieni nowa usługa 
dodatkową. 

Sąd	częściowo	zmienił	zaskarżoną	
decyzję	poprzez	obniżenie	wymia-
ru	nałożonej	kary.	
Przy wprowadzeniu nowego produk-
tu na rynek, innowacyjnego w swoim 
rozwiązaniu, jakim była oferowa-
na przez powoda usługa „(...)”, nie 
można nawet od tak zdefiniowanego 
przeciętnego konsumenta wyma-
gać, aby wiedział jakie jest średnie 
zużycie paczki danych, a tym samym 
czy oferowana paczka jest wystar-
czająca w jednym cyklu rozlicze-
niowym. Za niewiarygodne uznane 
zostały także twierdzenia powoda, 
iż reklama była kierowana do klienta 
młodego, ciekawego, zorientowane-
go w technologii. Zdaniem SOKiK 
adresatem reklamy był nieograniczo-
ny krąg konsumentów, którzy mogli 
podjąć decyzję dotyczącą zawarcia 
umowy z (...) o świadczenie usług 
telekomunikacyjnych, zaciekawieni 
nowa usługa dodatkową. 
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3. 1265/12.
18.03.2013 r.
(...) Sp. z o.o. z siedzi-
bą	w	W.
Decyzja	Prezesa	
UOKiK z 7.09.2009 r. 
Uznanie trzech rodza-
jów działań powódki za 
naruszające zbiorowe 
interesy konsumentów.

Wyrok	SOKiK	z	25.05.2012	r.,	
XVII	AmA	200/09.
SOKiK	oddalił	odwołanie.
(...) praktyka określona w tym 
przepisie [tj. art. 24 ust. 1 i 2 
pkt 1 uokik] nie odnosi się do 
konkretnych umów zawar-
tych z klientami, a zatem nie 
jest istotna liczba konsumen-
tów, których interesy zostały 
naruszone, ani czy którykol-
wiek z nich odniósł szkodę. 
Przedmiotem ochrony nie są 
bowiem interesy indywidualne-
go konsumenta czy też nawet 
jakieś grupy indywidualnych 
konsumentów, ale wszystkich 
aktualnych lub potencjalnych 
klientów, do których wzorzec 
zawierający postanowienia 
niedozwolone ma zastosowa-
nie lub którzy mogliby zo-
stać związani treścią takiego 
wzorca.

SA	w	Warszawie	oddalił	apelację	
w	całości.
Zarówno kwestionowane klauzule 
stanowiące element wzorca stwo-
rzonego przez powódkę, jak i wyżej 
wymienione niedozwolone posta-
nowienia umowne mają identyczne 
znaczenie i skutek dla konsumenta.

Jakkolwiek klauzula stosowana 
przez powódkę nie stanowi dosłow-
nego powtórzenia przytoczonego 
wyżej niedozwolonego postanowie-
nia umownego wpisanego do reje-
stru, to jednak jest z nimi tożsama 
pod względem znaczenia i skutków 
prawnych dla konsumenta.

Dla oceny działania powódki pod 
kątem tego, czy miało ono charakter 
powyższego naruszenia w rozumie-
niu art. 24 ust. 2 pkt 1 uokik, nie ma 
przy tym znaczenia czy dane klau-
zule były stosowane w umowach 
z konkretnymi klientami, ani tym 
bardziej, czy na skutek ich stosowa-
nia jakikolwiek konsument poniósł 
szkodę. Naruszeniem zbiorowych in-
teresów konsumentów w rozumieniu 
ww. ustawy jest już bowiem samo 
umieszczenie takich postanowień 
w treści wzorca umowy, adresowa-
nego do nieograniczonego kręgu 
odbiorców potencjalnych klientów.
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4. 1535/12
2013.06.05
(...)	Sp.	z	o.o.	w	Ł.	
przeciwko	Prezesowi	
UOKiK 
Decyzja	Prezesa	
UOKiK z 7.10.2010 r.
Prezes UOKiK uznał za 
naruszającą zbiorowe 
interesy konsumentów 
praktykę polegającą na 
stosowaniu we wzorcu 
umowy postanowień 
umownych, które zosta-
ły wpisane do Rejestru 
postanowień wzorców 
umowy uznanych za 
niedozwolone.

Wyrok	SOKiK	z	4.09.2012	r.,
XVII	AmA	12/11.
SOKiK	oddalił	odwołanie.

Sąd uznał wysokość kary pie-
niężnej za odpowiednią. 

Powód stosował trzy klauzule 
umieszczone w jawnym reje-
strze klauzul niedozwolonych, 
zatem powinien mieć świado-
mość bezprawności swego 
działania.

Zdaniem SOKiK przy wy-
mierzaniu kary pieniężnej 
przez Prezesa UOKiK nie jest 
istotna sytuacja ekonomiczna 
przedsiębiorcy.

SOKiK podkreślił, że zarzut 
naruszenia przepisów postę-
powania administracyjnego 
nie może stanowić samoistnej 
podstawy uchylenia decyzji 
Prezesa UOKiK.

SA	w	Warszawie	oddalił	apelację	
powoda.
Zdaniem Sądu Prezes UOKiK 
i SOKiK, prawidłowo dokonali usta-
lenia zasadności nałożenia kary 
pieniężnej.

SA w Warszawie podkreślił, że 
Prezes UOKiK uwzględnił przy wy-
mierzaniu kary pieniężnej stopień za-
winienia, okres stosowania praktyki, 
skutki naruszenia dla konsumentów 
oraz wcześniejsze przestrzeganie 
prawa konkurencji przez skarżącą 
przez powoda.

Sąd stwierdził, że kara pieniężna jest 
minimalna i sytuacja ekonomiczna 
powoda nie uzasadnia odstąpienia 
od niej lub jej obniżenia.
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Tabele orzeczeń SOKiK  
wydanych w okresie od 1.01. do 21.05.2013 r.

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

Lp.

Sygnatura i data 
wyroku. 

Data i sygnatura 
decyzji.

Zakres sprawy. 
Powód.	

Decyzja	Prezesa	UOKiK Sentencja i uzasadnienie wyroku SOKiK

Oddalenie	odwołań	od	decyzji	Prezesa	UOKiK	z	28.12.2009	r.

1. 84/10. 
14.02.2013. 
Ochrona konku-
rencji	i	nałożenie	
kary	pieniężnej.	
A.J.	prowadzącą	
działalność	go-
spodarczą	jako	
(...) A. J. z siedzi-
bą	w	W.

Prezes UOKiK uznał za prak-
tykę ograniczającą konku-
rencję zawarcie przez (...) 
Sp. z o.o. w K. oraz wskaza-
nych przedsiębiorców nie-
dozwolonego porozumienia 
ograniczającego konkurencję 
na rynku krajowym sprzedaży 
hurtowej drzwi, polegającego 
na bezpośrednim ustalaniu 
cen sprzedaży towarów, po-
przez ustalanie pomiędzy (...) 
Sp. z o.o. w K. oraz wyszcze-
gólnionymi przedsiębiorca-
mi (partnerami handlowymi) 
w umowach o współpracy, 
cen odsprzedaży drzwi anty-
włamaniowych produkowa-
nych i sprzedawanych przez 
(...) Sp. z o.o. w K., co stano-
wiło naruszenie art. 6 ust. 1 
pkt 1 uokik.

Prezes UOKiK stwierdził 
zaniechanie praktyki z dniem 
11.12.2007 r. 

Ponadto, Prezes UOKiK 
nałożył kary na wszystkich 
uczestników porozumienia. 

SOKiK	oddalił	odwołanie.
Sąd zważył, co następuje:

„W ocenie Sądu wyłącznie w przypadku, 
gdyby powódka, a także inni dystrybuto-
rzy (...), nie potwierdzili zasad ustalania 
cen odsprzedaży drzwi, poprzez odmowę 
podpisania umów zawierających w swojej 
treści postanowienia pozwalające na na-
rzucanie przez producenta określania cen, 
po jakich mają być sprzedawane drzwi 
przez dystrybutorów, możliwa byłaby kon-
statacja, że w okolicznościach faktycznych 
sprawy nie doszło do zawarcia porozumie-
nia cenowego, skoro dystrybutor sprze-
dawał drzwi po cenach odbiegających od 
oczekiwanych przez spółkę (...)”.

„Przyjmuje się, że obok minimalnych cen 
odsprzedaży, sztywne ceny odsprzedaży 
stanowią jedyne wertykalne ograniczenie 
w porozumieniach dystrybucyjnych, które 
nie pozwala odsprzedawcy na zwiększenie 
wolumenu sprzedaży w drodze obniżenia 
ceny. Porozumienie o takiej treści unie-
możliwia ponadto sprzedawcom konku-
rowanie ceną z innymi członkami sieci 
sprzedaży konkretnego towaru, konkretne-
go sprzedawcy”.

2. 88/10.
14.02.2013 r.
Ochrona konku-
rencji	i	nałożenie	
kary	pieniężnej.	
(...) sp.j. R. T. 
i	spółka	z	siedzi-
bą	w	I.

3. 101/10. 
14.02.2013 r.
Ochrona konku-
rencji	i	nałożenie	
kary	pieniężnej.	
(...)	sp.j.	S.	B.,	
H.	B.	z	siedzibą	
w	P.
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4. 102/10. 
14.02.2013.
Ochrona konku-
rencji	i	nałożenie	
kary	pieniężnej.	
Z.	Ł.	prowadzący	
działalność	go-
spodarczą	jako	
„(...)”	z	siedzibą	
we W.

5. 104/11.

18.02.2013 r. 

Decyzja Prezesa 
z 26.04.2011 r. 

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

Prezes UOKiK nałożył na 
przedsiębiorcę karę pienięż-
ną w wysokości 15.841 zł 
z tytułu nieudzielenia informa-
cji żądanych przez Prezesa 
UOKiK na podstawie art. 50 
ustawy o ochronie konkuren-
cji i konsumentów.

SOKiK	oddalił	odwołanie.	
W opinii SOKiK bezzasadny był zarzut błę-
du w ustaleniach faktycznych, bowiem jak 
wynika z załączonych duplikatów potwier-
dzenia odbioru, pracownik powoda odebra-
ła przesyłkę zawierające pismo Prezesa 
UOKiK. 

W dalszej kolejności wbrew zarzutom 
Powoda wina nie była przesłanką nałoże-
nia kary przez Prezesa UOKiK ale jedynie 
okolicznością braną pod uwagą przy jej 
wymiarze.

6. 62/10. 
26.02.2013 r.
Decyzja 
Prezesa	UOKiK	
z 31.12.2009 r. 
Ochrona konku-
rencji	i	nałożenie	
kary	pieniężnej.	
(…) SA w K. 

Prezes UOKiK uznał (m.in.) 
za praktykę ograniczającą 
konkurencję i naruszającą za-
kaz, o którym mowa w art. 8 
ust. 1 i 2 pkt 1 i 5 uokik, 
nadużywanie przez (…) S.A. 
pozycji dominującej na lo kal-
nym rynku dystrybucji energii 
elektrycznej na terenie jego 
sieci elektroenergetycznej po-
przez narzucanie w umowach 
o świadczenie usług dystry-
bucji energii elektrycznej oraz 
Instrukcji (...): 

a) warunków uniemożliwiają-
cych wspólne rozliczanie od-
chyleń od pozycji kontraktowej 
odbiorców kupujących energię 
od jednego sprzedawcy, przy 
jednoczesnym korzystaniu 
z takiego prawa przez (...) 
S.A. w relacjach z operatorem 
systemu przesyłowego

SOKiK	uwzględnił	odwołanie	w	całości.
Prezes UOKIK nie wykazał należycie prze-
słanki „nieuczciwości”. Ponadto, dowodami 
wskazującymi na trafność jego oceny mają 
być jedynie informacje i wyjaśnienia (...), 
a nie własne ustalenia i ich ocena. 

Organ antymonopolowy stwierdził, że ry-
nek obrotu energią elektryczną na rzecz 
podmiotów uprawnionych do korzystania 
z prawa wyboru sprzedawcy jest rynkiem 
w pełni konkurencyjnym, na którym działa 
wiele różnych przedsiębiorców i rynek ten 
jest mocno rozdrobniony. W uzasadnie-
niu decyzji nie wykazano natomiast, w jaki 
sposób praktyki wpływają negatywnie na 
stan konkurencji na tym rynku. Fakt ograni-
czenia konkurencji na rynku powiązanym. 
nie został poddany odpowiedniej analizie, 
której wyniki uprawniałyby do stwierdzenie, 
że na tym rynku doszło do ograniczenia 
konkurencji.
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b) warunków nakładają-
cych wyłącznie na przed-
siębiorstwa obrotu energią 
elektryczną obowiązek 
ustanowienia zabezpieczeń 
finansowych z tytułu uczest-
nictwa w rynku bilansującym 
na rzecz (...) S.A. niezależnie 
od ryzyka występujące go po 
obu stronach kontraktu.

W uzasadnieniu decyzji brak jest wska-
zania, czy zarzucane praktyki antymono-
polowe, dotyczące zasad bilansowania 
handlowego oraz zabezpieczeń, można 
ocenić jako stwarzające istotne bariery 
wejścia na krajowy rynek obrotu energią 
lub ekspansji na tym rynku. Prezes UOKIK 
nie zbadał również, czy powodują one, że 
rozwój konkurencji na danym rynku nie 
jest możliwy lub jest w znacznym stopniu 
utrudniony.

Oddalenie	odwołań	od	decyzji	Prezesa	UOKiK	z	30.12.2009	r.

 7. 99/10. 
27.02.2013 r.
Ochrona konku-
rencji	i	nałożenie	
kary	pieniężnej.	
(...) Sp. z o.o. S.

Prezes UOKiK uznał za prak-
tykę ograniczającą konku-
rencję zawarcie przez (...) 
Sp. z o.o. w K. oraz wska-
zanych przedsiębiorców nie 
dozwolonego porozumienia 
ograniczającego konkurencję 
na rynku krajowym sprzedaży 
hurtowej drzwi, polegającego 
na bezpośrednim ustalaniu 
cen sprzedaży towarów, po-
przez ustalanie pomiędzy (...) 
Sp. z o.o. w K. oraz wyszcze-
gólnionymi przedsiębiorca-
mi (partnerami handlowymi) 
w umowach o współpracy, 
cen odsprzedaży drzwi anty-
włamaniowych produkowa-
nych i sprzedawanych przez 
(...) Sp. z o.o. w K., co stano-
wiło naruszenie art. 6 ust. 1 
pkt 1 uokik.

Prezes UOKiK stwierdził 
zaniechanie praktyki z dniem 
11.12.2007 r. 

Ponadto, Prezes UOKiK 
nałożył kary na wszystkich 
uczestników porozumienia.

SOKiK	oddalił	odwołanie.	
Sąd zważył, co następuje:

„W ocenie Sądu wyłącznie w przypadku, 
gdyby powódka, a także inni dystrybuto-
rzy (...), nie potwierdzili zasad ustalania 
cen odsprzedaży drzwi, poprzez odmowę 
podpisania umów zawierających w swojej 
treści postanowienia pozwalające na na-
rzucanie przez producenta określania cen, 
po jakich mają być sprzedawane drzwi 
przez dystrybutorów, możliwa byłaby kon-
statacja, że w okolicznościach faktycznych 
sprawy nie doszło do zawarcia porozumie-
nia cenowego, skoro dystrybutor sprze-
dawał drzwi po cenach odbiegających od 
oczekiwanych przez spółkę (...)”.

„Przyjmuje się, że obok minimalnych cen 
odsprzedaży, sztywne ceny odsprzedaży 
stanowią jedyne wertykalne ograniczenie 
w porozumieniach dystrybucyjnych, które 
nie pozwala odsprzedawcy na zwiększenie 
wolumenu sprzedaży w drodze obniżenia 
ceny. Porozumienie o takiej treści unie-
możliwia ponadto sprzedawcom konku-
rowanie ceną z innymi członkami sieci 
sprzedaży konkretnego towaru, konkretne-
go sprzedawcy”.

 8. 105/10. 
27.02.2013 r.
Ochrona konku-
rencji	i	nałożenie	
kary	pieniężnej.	
Biuro	Handlowe	
w	Ł.	sp.	j.	

 9. 96/10. 
25.03.2013 r.
Ochrona konku-
rencji	i	nałożenie	
kary	pieniężnej.	
(...) Sp. z o.o. 
w	L.	(dawniej:	
(...) Sp. z o.o. 
z	siedzibą	w	L.)

10. 97/10. 
25.03.2013 r.
Ochrona konku-
rencji	i	nałożenie	
kary	pieniężnej.	
L.S.	prowadzący	
działalność	go-
spodarczą	jako	
(...) we W.
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11. 100/10. 
25.03.2013 r.
Ochrona konku-
rencji	i	nałożenie	
kary	pieniężnej.	
T.Ż.	prowadzący	
działalność	go-
spodarczą	jako	
(...)	z	siedzibą	
w S.

12. 24/10. 
1.03.2013 r.
Decyzja 
Prezesa	UOKiK	
z 30.12.2005 r.
Ochrona konku-
rencji	i	nałożenie	
kary	pieniężnej.	
Miasto G.N.

Prezes UOKiK uznał za 
nadużywanie pozycji domi-
nującej na lokalnym rynku 
hurtowego odbioru ścieków 
z terenu gmin: N., B., P.i S., 
poprzez bezpośrednie na-
rzucanie Przedsiębiorstwu 
Komunalnemu Sp. z o.o. 
w N. nieuczciwych, nadmier-
nie wygórowanych cen za 
przyjmowanie ścieków komu-
nałnych z międzygminnych 
kolektorów kanalizacji sa-
nitarnej ww. gmin do urzą-
dzeń kanalizacji sanitarnej 
Miasta N. i ich oczyszczenia 
w oczyszczalni w N.

SOKiK	oddalił	odwołanie.
Nadużywanie pozycji dominującej określo-
ne w art. 9 ust. 2 pkt 1 uokik polegające 
na bezpośrednim lub pośrednim narzuca-
niu nieuczciwych cen w tym cen nadmier-
nie wygórowanych, może wynikać z tzw. 
subsydiowania skrośnego. Chodzi o różne 
postacie praktyki podmiotu dominujące-
go na rynku właściwym narzucania ceny 
nieuczciwej w tym sensie, że opiera się 
ona na parametrach kalkulacyjnych ode-
rwanych od przedmiotu transakcji po to 
aby pokryć deficyt powstały w związku ze 
świadczeniem usług na rzecz innych kon-
sumentów, którym przyznaje się szczegól-
ne preferencje.

Nieuczciwość, w tym wypadku proponowa-
nej przez powoda ceny, polega na obciąże-
niu zainteresowanej kosztem oczyszczania 
wód przypadających na miasto N., gdzie 
w świetle prawa koszty te obciążają 
wszystkie grupy taryfowe. Drugim aspek-
tem w niniejszej sprawie odniesienie się do 
kalkulowania ceny przez powoda w po-
dziale na koszty związane i nie związane 
z wodami opadowymi. Tam w kalkulacji 
ceny powód ustalił proporcje (stosunek 6% 
dla zainteresowanej jaku udział w kosz-
cie i 94% dla miasta N.) mając na uwadze 
wody opadowe z terenu miasta i pozosta-
łych gmin.
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13. 230/10
26.03.2013 r. 
Decyzja	Prezesa	
z 11.06.2010 r.
Nałożenie	kary	
pieniężnej.
 (...) Sp. z o.o. 
w W.

Prezes UOKiK nałożył na 
przedsiębiorcę karę pienięż-
ną w wysokości 150.000 zł 
z tytułu nieudzielenia informa-
cji żądanych przez Prezesa 
UOKiK na podstawie art. 50 
ustawy o ochronie konkuren-
cji i konsumentów.

SOKiK	oddalił	odwołanie.	
Powód sam przyznaje, że nie zastosował 
się do obowiązku wskazanego w art. 50 
uokik. Bezspornie zatem zachowanie 
powoda wypełniło hipotezę art. 106 ust. 2 
pkt 2 uokik i na tej podstawie Prezes 
UOKiK był w pełni uprawniony do nałoże-
nia na powoda kary pieniężnej. 

Jako pozbawione znaczenia dla rozstrzyg-
nięcia sporu należało ocenić wymianę 
korespondencji pomiędzy stronami już po 
wszczęciu postępowania w przedmiocie 
nałożenia kary na powoda. Nie ma również 
znaczenia okoliczność, że decyzja została 
wykonana w całości. 

Zachowanie powoda należy zakwalifiko-
wać jako działanie umyślne przy czym 
całkowicie bez znaczenia pozostaje oko-
liczność, że przyczyną uchybienia obo-
wiązkowi były zaniedbania pracownika 
powoda.

14. 234/10
21.05.2013 r. 
Decyzja	Prezesa	
z 31.08.2010 r. 
Ochrona konku-
rencji	i	nałożenie	
kary	pieniężnej.	
Gmina T. 

Prezes UOKiK stwierdził nad-
użycie pozycji dominującej 
na lokalnym rynku wykonaw-
stwa przyłączy kanalizacyj-
nych przez przeciwdziałanie 
ukształtowaniu się warunków 
niezbędnych do powsta-
nia i rozwoju konkurencji 
w związku z przyznaniem wy-
łącznego prawa wykonywania 
przyłączy kanalizacyjnych 
przedsiębiorcy wybranemu 
przez siebie w drodze prze-
targu oraz ze stosowaniem, 
po zakończeniu prowadzo-
nych przez gminę inwestycji 
kanalizacyjnych, korzyst-
niejszych dla Komunalnego 
Zakładu Budżetowego Gminy 
T. warunków wykonywania 
przyłączy przez niepobieranie 
od odbiorców zlecających 
wykonanie przyłącza temu

SOKiK	oddalił	odwołanie.	
Powód nie podniósł żadnych zarzutów 
merytorycznych, opartych o przepisy 
uokik. Podnoszone przez powoda oko-
liczności nie wpływają w żaden sposób 
na prawidłowośćrozstrzygnięcia organu 
antymonopolowego.

Sąd podziela w całości rozstrzygnięcie 
organu administracji i argumenty powołane 
jako jego uzasadnienie. Nie budzą wątpli-
wości Sądu ustalenia faktyczne dokonane 
przez organ administracji w toku postępo-
wania zakończonego wydaniem przedmio-
towej decyzji.

W niniejszej sprawie prawidłowo stwierdzo-
no, że Gmina T. dopuściła się nadużycia 
pozycji dominującej na rynku właściwym, 
o której mowa w art. 9 ust. 1 i ust. 2 pkt 1, 
5 i 6 uokik. 

Zaistniały przeto przesłanki do nałożenia 
kary pieniężnej o których mowa w art. 106 
ust. 1 pkt 1 ustawy.
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zakładowi jednorazowej 
zryczałtowanej opłaty za 
wydanie warunków technicz-
nych określających dostęp 
do usług kanalizazacyjnych 
w wysokości 1000 zł w sytu-
acji, gdy uiszczenie tej opłaty 
było warunkiem podłączenia 
do sieci kanalizacyjnej przy-
łącza wykony wanego przez 
innego wybranego przez 
odbiorcę.

Nadużywanie pozycji dominu-
jącej na lokalnym rynku zbio-
rowego zaopatrzenia w wodę 
i zbiorowego odprowadzania 
ścieków na terenie Gminy T. 
polegającego na uzależnia-
niu przyłączenia do komu-
nalnej sieci wodociągowej 
nieruchomości należących 
do odbiorców z terenu Gminy 
T. od uiszczęnia jednorazo-
wej opłaty za uruchomienie 
przyłącza oraz narzucaniu 
odbiorcom nieuczciwych cen 
za dostarczaną wodę przez 
obciążanie ich kosztami od-
czytu wodomierza, którego 
nie posiadają oraz narzuca-
niu uciążliwych warunków 
umów o zaopatrzenie w wodę 
i odprowadzanie ścieków 
przynoszących Gminie nie-
uzasadnione korzyści.

Zdaniem Sądu wysokość orzeczonej kary 
spełnia przesłanki określone w art. 111 
uokik.
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B.	Orzeczenia	w	sprawach	z	zakresu	zbiorowych	interesów	konsumentów	 
(sygn.	akt	XVII	AmA)

Lp.

Sygnatura  
i data wyroku. 

Data i sygnatura 
decyzji. 

Rodzaj sprawy. 
Powód.	

Decyzja	Prezesa	UOKiK Sentencja i uzasadnienie wyroku SOKiK

1. 20/11.
25.03.2013 r. 
Decyzja  
RWA-15/2010	
z 27.10.2010 r.
Naruszenie	zbio-
rowych intreresów
konsumentów 
i	nałożenie	kary	
pieniężnej	
Spółdzielnia	
Mieszkaniowa (...) 
z	siedzibą	w	W.

Prezes UOKiK uznał za 
praktyką naruszającą zik 
stosowanie postanowień 
zawartych we wzorcach 
umowy, które wpisane 
zostały do rejestru posta-
nowień wzorców umowy 
uznanych za niedozwolo-
ne pod pozycjami 1381, 
893 i 1480.

SOKiK	oddalił	odwołanie.
Sąd zważył, co następuje:

Wystarczy samo korzystanie z wzorca umo-
wy zawierającego postanowienia wpisane do 
rejestru klauzul niedozwolonych, aby mówić 
o stosowaniu postanowień wzorców umów, 
niezależnie od tego czy przedstawiony wzo-
rzec otwiera możliwość prowadzenia nego-
cjacji. Stosowanie postanowień jest więc ich 
wprowadzaniem, używaniem, umieszczawe 
wzorcach.

(...) słuszne jest w tym zakresie stanowisko 
Prezesa UOKiK, iż dla uznania, że klauzula 
stanowiąca przedmiot postępowania przed 
Prezesem UOKiK oraz klauzula wpisana 
do rejestru są tożsame w treści, nie jest 
konieczna identyczność porównywanych 
postanowień. Zabiegi stylistyczne polegające 
na przestawieniu szyku zdania, zmianie uży-
tych wyrazów, czy zastosowaniu synonimów, 
nie eliminują bowiem abuzywnego charakte-
ru danego postanowienia. 
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2. 63/11.
26.02.2013 r.
Decyzja  
RKT-36/2010	
z 12.11.2010 r.
Naruszenie	zbio-
rowych interesów 
konsumentów 
i	nałożenie	kary	
pieniężnej.
(...)	Bank	Spółka	
Akcyjna	z	siedzibą	
w W.

Prezes UOKiK uznał za 
praktyki naruszające ziki: 

I. bezprawne zachowa-
nie Banku polegające na 
automatycznym pobiera-
niu opłat za obsługę nie-
terminowych spłat kwot 
minimalnych w związku 
z zawartymi umowami 
o karty kredytowe, nawet 
w sytuacji gdy Bank nie 
podejmował działań, które 
uzasadniałyby naliczanie 
takich opłat, co stanowi 
naruszenie art. 3 ust. 1 
uznk z 1993 r. i stwier-
dzono zaniechanie jej 
stosowania.

II. Bezprawne działanie 
przedsiębiorcy polegają-
ce na stosowaniu posta-
nowienia wzorca umowy 
wpisanego do rejestru 
postanowień wzorców 
umowy uznanych za nie-
dozwolone, tj. klauzuli: 
„Opłata za obsługę nie-
terminowej spłaty – 39 zł” 
(zaniechanej).

Oddalenie	odwołania
Sąd zważył, co następuje:

W rozpoznawanej sprawie doszło do naru-
szenia dobrego obyczaju w wyniku przyzna-
nia sobie przez Bank prawa do obciążania 
konsumenta opłatami za czynności, które nie 
zostały dokonane. O ile bowiem dopuszczal-
ne jest pobieranie przez pozwanego opłat za 
wykonane czynności zmierzające do win-
dykacji niespłaconych kwot kredytu (monity 
w formie np. SMS, telefonicznej, wezwania 
pisemnego), to niedopuszczalne jest eks-
ploatowanie ekonomiczne klienta Banku 
w wyniku automatycznego pobrania opłaty 
za przekroczenie terminu płatności kwoty 
kredytu w sytuacji, gdy jeszcze nie wykona-
no żadnej z ww. czynności.
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3. 121/11 z dnia 
20.03.2013.
Decyzja  
RPZ-5/2011	z	dnia	
3.06.2011 r.
Naruszenie	zbio-
rowych interesów 
konsumentów 
i	nałożenie	kary	
pieniężnej.
(...)	Spółka	 
z	ograniczoną	 
odpowiedzial- 
nością	z	siedzibą	
w K.

Przezes UOKiK uznał 
za praktyką naruszającą 
zik działania (...) orga-
nizatora loterii audio-
tekstowej pod nazwą 
(...), prowadzonej w 
okresie od 31.05.2010 r. 
do 5.11.2010 r. polegają-
ce na: 

I. emitowaniu reklam 
telewizyjnych ww. loterii, 
zawierających informa-
cję sugerującą, że jest to 
jedyna loteria nadzoro-
wana przez Ministerstwo 
Finansów (zaniechanie); 

II. emitowaniu reklam 
telewizyjnych ww. loterii 
oraz przesyłaniu konsu-
mentom komunikatów 
sms sugerujących, że 
losowanie nagród w loterii 
odbywa się każdego dnia 
(zaniechane) co stano-
wi nieuczciwe praktyki 
rynkowe wprowadzające 
w błąd określone w art. 5 
ust. 1 i 2 pkt 1 w zw. 
z art. 4 ust. 1 i 2 ustawy 
z 23.08.2007 r. o pnpr.

SOKiK	oddalił	odwołanie.
Sąd zważył, co następuje:

(...) nie można uznać, że wiedza konsumen-
ta jest kompletna i profesjonalna co oznacza, 
iż konsument ma prawo pewnych informacji 
nie znać, czegoś nie wiedzieć. Przeciętny 
konsument nie posiada bowiem wiedzy 
specjalistycznej w danej dziedzinie, która 
pozwalałaby mu z należytą ostrożnością 
i dystansem odbierać informacje przekazy-
wane przez profesjonalistów drogą reklam 
lub komunikatów SMS. Mimo świadomości, 
że język reklamy cechuje się umownością, 
pewną skłonnością do przesady czy metafo-
ry konsumenci mogą jednak odbierać kiero-
wane do nich przekazy w sposób dosłowny, 
zakładając, że wysyłający komunikaty przed-
siębiorca jako profesjonalista jest podmio-
tem wiarygodnym i przekazuje informacje 
w sposób wiarygodny, jednoznaczny i nie 
wprowadzający w błąd. Należy dodać, że na 
ocenę stosowanej przez powoda praktyki 
jako niedozwolonej nie ma wpływu okolicz-
ność, że przedsiębiorca podejmował swoje 
działania nie mając świadomości, że mogą 
wywołać negatywne skutki u konsumentów, 
a więc działał w sposób niezamierzony. Na 
powyższą ocenę nie ma też wpływu fakt, 
że określone skutki nie zostały wywołane 
lub nie zostały należycie zdaniem przedsię-
biorcy udowodnione (...).



www.ikar.wz.uw.edu.pl            internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 2013, nr 7(2)

147

Republika	Włoska	uchybiła	zobowiązaniom	wynikającym	 
z dyrektywy 2001/14/WE.1 

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej  
z 3 października 2013 r. w sprawie C-369/11 Komisja v. Włochy2

1. Wprowadzenie
Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dalej: TSUE; Trybunał) z 3 października 

2013 r. w sprawie C-369/11 Komisja v. Włochy stanowi swoiste zwieńczenie rozpatrywania przez 
Trybunał skarg wnoszonych przez Komisję Europejską (dalej: Komisja, KE) przeciwko państwom 
członkowskim Unii Europejskiej (dalej: UE) o brak lub niewłaściwą implementację unijnego prawa 
kolejowego ukierunkowanego na liberalizację sektora transportu kolejowego. Łącznie TSUE wydał 
już 12 wyroków3 przeciwko 12 państwom członkowskim UE: Republice Portugalskiej, Republice 
Greckiej, Węgrom, Królestwu Hiszpanii, Republice Austrii, Republice Federalnej Niemiec, Republice 
Francuskiej, Republice Czeskiej, Republice Słowenii, Rzeczypospolitej Polskiej, Wielkiemu 
Księstwu Luksemburga, Republice Włoskiej, rozpatrując tym samym wszystkie wniesione do-
tychczas przez Komisję skargi dotyczące uchybień w procesie implementacji postanowień tzw. 
I pakietu kolejowego4.

Celem niniejszego opracowania jest syntetyczne omówienie wyroku w sprawie Komisja v. 
Włochy, będące uzupełnieniem opublikowanego w nr 4 IKAR 2013 omówienia wyroków TSUE 
w pozostałych 11 sprawach5.

10 maja i 21 listopada 2007 r. Komisja przesłała władzom włoskim kwestionariusze w celu 
zebrania informacji dotyczących tzw. I pakietu kolejowego. Włochy udzieliły odpowiedzi kolejno 
13 sierpnia 2007 r. i 18 stycznia 2008 r. Na podstawie przekazanych informacji Komisja wszczęła 
przeciwko Włochom postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom wynikającym ze wspo-
mnianych regulacji unijnego prawa kolejowego. 26. czerwca 2008 r. Komisja skierowała wezwanie 
do usunięcia uchybień, w którym wskazała na przepisy włoskie niezgodne jej zdaniem z prawem 
UE, a także wezwała Włochy do przedstawienia uwag w terminie dwóch miesięcy. Włochy odpo-
wiedziały na wspomniane wezwanie 13 sierpnia 2008 r., zobowiązując się do przeanalizowania 

1 Dyrektywa 2001/14/WE PE i Rady z 26.02.2001 r. w sprawie alokacji zdolności przepustowej infrastruktury kolejowej i pobierania opłat za użytkowanie 
infrastruktury kolejowej oraz przyznawanie świadectw bezpieczeństwa, Dz. Urz. WE 2001 L 25/29.
2 Wyrok TSUE z 3.10.2013 r. w sprawie C-369/11 Komisja v. Włochy, jak również pozostałe wyroki powoływane w niniejszym opracowaniu dostępne 
na: www.curia.eu (24.10.2013 r.).
3 Wyrok TSUE z 25.10.2012 r. w sprawie C557/10 Komisja Europejska v. Portugalia; wyrok TSUE z 08.11.2012 r. w sprawie C528/10 Komisja Europejska 
v. Grecja; wyrok TSUE z 28.02.2013 r. w sprawie C473/10 Komisja Europejska v. Węgry; wyrok TSUE z 28.02.2013 r. w sprawie C483/10 Komisja 
Europejska v. Hiszpania; wyrok TSUE z 28.02.2013 r. w sprawie C555/10 Komisja Europejska v. Austria; wyrok TSUE z 28.02.2013 r. w sprawie C556/10 
Komisja Europejska v. Niemcy; wyrok TSUE z 18.04.2013 r. w sprawie C625/10 Komisja Europejska v. Francja; wyrok TSUE z 30.05.2013 r. w sprawie 
C-512/10 Komisja Europejska v. Polska; wyrok TSUE z 11.07.2013 r. w sprawie C627/10 Komisja Europejska v. Słowenia; wyrok TSUE z 11.07.2013 r. 
w sprawie C545/10 Komisja Europejska v. Republika Czeska; wyrok TSUE z 11.07.2013 r. w sprawie C412/11 Komisja Europejska v. Luksemburg; wyrok 
TSUE z 03.10.2013 r. w sprawie C-369/11 Komisja v. Włochy.
4 Na I pakiet kolejowy składają się: dyrektywa 2001/12/WE PE i Rady z 26.02.2001 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/440/EWG w sprawie rozwoju kolei 
wspólnotowych (Dz. Urz. WE 2001 L 75/1); dyrektywa 2001/13/WE PE i Rady z 26.02.2001 r. zmieniająca dyrektywę Rady 95/18/WE w sprawie przy-
znawania licencji przedsiębiorstwom kolejowym (Dz. Urz. WE 2001 L 75/26); dyrektywa 2001/14/WE; dyrektywa 2001/16/WE PE i Rady z 19.03.2001 r. 
w sprawie interoperacyjności transeuropejskiego systemu kolei konwencjonalnej (Dz. Urz. WE 2001 L 110/1).
5 Ł. Gołąb, Regulacja sektora transportu kolejowego w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, IKAR 2013, nr 4, s. 130 i n. Zob. 
także: T. Skoczny, Polska uchybiła dwóm zobowiązaniom wynikającym z prawa UE w dziedzinie transportu kolejowego, IKAR 2013, nr 4, s. 143 i n.
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sytuacji na rynku oraz ram prawnych w celu dokonania oceny kwestii niezależności zarządców 
infrastruktury. Gdy służby Komisji wezwały Włochy do przedstawienia kolejnych wyjaśnień, pań-
stwo to odpowiedziało pismami z 22 grudnia 2008 r. oraz 21 stycznia i 23 marca 2009 r. W dniu 
1 stycznia 2009 r. władze włoskie przekazały tekst dekretu z mocą ustawy nr 135 z 25 września 
2009 r. w sprawie pilnych środków w celu spełnienia wspólnotowych zobowiązań i wykonania 
wyroków TSUE, wskazując w szczególności na jego art. 2, jak również regulacje innych aktów 
prawnych, przewidujące niemożność łączenia stanowiska kierowniczego w tym przedsiębiorstwie 
ze stanowiskiem kierowniczym w spółce dominującej, lub w innych przedsiębiorstwach kontrolowa-
nych przez spółkę dominującą. Pismem z 8 października 2009 r. Komisja wystosowała do Włoch 
uzasadnioną opinię, w której stwierdziła, że przepisy tego państwa nie są zgodne z dyrektywami 
91/440/EWG6 i 2001/14/WE, i wyznaczyła termin dwóch miesięcy na przyjęcie środków koniecz-
nych do zastosowania się do tej uzasadnionej opinii. Włochy ustosunkowały się do rzeczonej 
opinii w pismach z 23 grudnia 2009 r. i 26 kwietnia 2010 r. Ponadto, 2 grudnia 2009 r. przekazały 
Komisji tekst ustawy nr 166 z 20 listopada 2009 r. w sprawie przekształcenia w ustawę, ze zmia-
nami, wspomnianego dekretu nr 135. Komisja, chcąc doprecyzować swoje stanowisko w świetle 
informacji przekazanych jej przez Włochy, wydała 24 listopada 2010 r. uzupełniającą uzasadnioną 
opinię, w której wezwała je do zastosowania się do niej w terminie miesiąca od dnia doręczenia. 
Włochy ustosunkowały się do uzupełniającej opinii 10 stycznia 2011 r. Uznawszy odpowiedź 
władz włoskich za niewystarczającą, Komisja 12 lipca 2011 r. wniosła skargę w niniejszej sprawie. 
Postanowieniem Prezesa TSUE z 21 listopada 2011 r. Republika Czeska została dopuszczona 
do udziału w sprawie w charakterze interwenienta popierającego żądania Włoch.

2. Zarzuty Komisji Europejskiej
Komisja zażądała stwierdzenia, że nie ustanawiają przepisów ustawowych, wykonawczych 

i administracyjnych koniecznych w celu zastosowania się do art. 6 ust. 3 i do załącznika II do 
dyrektywy Rady 91/440/EWG, jak również do art. 4 ust. 1 i 2, art. 14 ust. 2 oraz art. 30 ust. 1 
i 3 dyrektywy 2001/14/WE, Włochy uchybiły zobowiązaniom, które ciążą na nich na mocy tych 
przepisów.

Zarzuty stawiane przez Komisję Włochom dotyczyły niezależności organu wykonującego 
istotne funkcje w zakresie dostępu do infrastruktury, pobierania opłat za dostęp do sieci kolejo-
wej oraz uprawnień i autonomii organu kontrolnego. Przede wszystkim uregulowanie normujące 
wykonywanie przez zarządcę infrastruktury istotnych funkcji w zakresie dostępu do infrastruktury 
nie zapewnia wystarczających gwarancji, iż zarządca ten działa w sposób niezależny od grupy 
holdingowej, do której należy i w której skład wchodzi również główne przedsiębiorstwo kolejowe 
na rynku. Ponadto, jako że określenie opłat za dostęp do sieci należy do ministra właściwego 
ds. transportu, podczas gdy zarządca infrastruktury może jedynie wystąpić z propozycją w tym 
zakresie, a jego zadaniem jest wyłącznie obliczenie opłat faktycznie należnych od pojedynczego 
przedsiębiorstwa kolejowego, zostaje on pozbawiony istotnego instrumentu zarządzania, co jest 
sprzeczne z wymogiem niezależności zarządzania. Wreszcie, zdaniem Komisji, nie zapewniono 
koniecznej pełnej niezależności organu kontrolnego od wszystkich przedsiębiorstw kolejowych, 
ponieważ personel organu kontrolnego składa się z urzędników ministerstwa transportu, a ono 

6 Dyrektywa 91/440/EWG Rady z 29.07.1991 r. w sprawie rozwoju kolei wspólnotowych, Dz. Urz. EWG 1991 L 237/25.
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samo wywiera decydujący wpływ na grupę holdingową, w której skład wchodzi główne włoskie 
przedsiębiorstwo kolejowe, a zatem również na samo przedsiębiorstwo.

11 kwietnia 2013 r. odbyła się rozprawa przed TSUE, podczas której Komisja poinformowa-
ła, że wycofuje się z pierwszego zarzutu, dotyczącego naruszenia art. 6 ust. 3 i załącznika II do 
dyrektywy 91/440.

3.	Wyrok	Trybunału	Sprawiedliwości	Unii	Europejskiej
W ramach zarzutu dotyczącego pobierania opłat za dostęp do infrastruktury Komisja zarzuca 

Włochom naruszenie art. 4 ust. 1 i art. 30 ust. 3 dyrektywy 2001/14, gdyż jej zdaniem przewi-
dziane w prawie włoskim zasady dotyczące ustalania kwoty opłat nie są zgodne z zasadą nie-
zależności zarządzania. To minister ustala bowiem w drodze dekretu opłaty za dostęp do sieci. 
Na mocy art. 4 ust. 1 dyrektywy 2001/14 państwa członkowskie ustalają ogólne ramy pobierania 
opłat i mogą także ustalić specjalne zasady pobierania opłat, respektując jednak niezależność 
zarządzania przysługującą zarządcy infrastruktury. Zgodnie z tym przepisem do zarządcy infra-
struktury należy, po pierwsze, wyznaczenie opłaty za użytkowanie infrastruktury oraz po drugie, 
pobieranie tej opłaty. Trybunał przypomniał w tym przypadku cele dyrektywy 2001/14. Przede 
wszystkim jednym z celów systemu pobierania opłat ustanowionego w tej dyrektywie jest zapew-
nienie zarządcy infrastruktury niezależności zarządzania. Innymi słowy, ów zarządca ma wyko-
rzystać system pobierania opłat jako instrument zarządzania. Z motywu 12 dyrektywy wynika 
bowiem, że w ogólnych ramach określonych przez państwa członkowskie systemy pobierania 
opłat i alokacji zdolności przepustowej powinny zachęcać zarządców infrastruktury kolejowej do 
optymalizacji wykorzystania infrastruktury. Tymczasem owi zarządcy nie mogą osiągnąć takiej 
optymalizacji dzięki systemowi pobierania opłat, jeżeli ich rola powinna ograniczać się jedynie do 
obliczenia w każdym konkretnym przypadku wysokości opłaty, przy zastosowaniu formuły ustalo-
nej uprzednio w zarządzeniu ministerialnym. Wspomniani zarządcy infrastruktury powinni zatem 
posiadać pewien zakres swobody przy wyznaczaniu wysokości opłat. Tymczasem prawo włoskie 
przewiduje, że opłata ta powinna zostać ustalona w porozumieniu z ministrem, przy czym decyzja 
ministra może być wiążąca dla zarządcy. Zdaniem Trybunału, skoro decyzja ministra dotycząca 
ustalenia opłat za dostęp do infrastruktury jest wiążąca dla zarządcy infrastruktury, należy uznać, 
że przepisy włoskie nie pozwalają na zapewnienie niezależności temu zarządcy. Dlatego też 
wspomniane przepisy nie są zgodne w tym względzie z wymogami przewidzianymi w art. 4 ust. 1 
tej dyrektywy. Wreszcie, jeśli chodzi o art. 30 ust. 3 dyrektywy 2001/14, prawdą jest, że fakt, iż 
minister może skontrolować propozycję opłaty przedstawioną przez zarządcę infrastruktury, nie 
uniemożliwia Ufficio per la Regolazione dei Servizi Ferroviari (dalej: URSF) wykonywania zadań 
polegających na prowadzeniu kontroli. Jednakże ów system jako taki nie pozwala na wykazanie 
należytej niezależności zarządcy. Z powyższych powodów wynika, że zarzut Komisji dotyczący 
pobierania opłat za dostęp do infrastruktury winien zostać uznany za zasadny.

W ramach zarzutu dotyczącego niezależności organu kontrolnego Komisja zarzucała Włochom 
naruszenie art. 30 ust. 1 dyrektywy 2001/14, ponieważ URSF nie mógł jej zdaniem zostać uznany 
za organ niezależny z uwagi na fakt, iż jego pracownicy są urzędnikami ministerstwa, tym bardziej 
że ono samo nadal wywiera wpływ na grupę Ferrovie dello Stato Italiane (dalej: FS), do której na-
leży największe włoskie przedsiębiorstwo kolejowe, mianowicie Trenitalia SpA (dalej: Trenitalia). 
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Zdaniem Trybunału, w myśl art. 30 ust. 1 dyrektywy 2001/14 organem kontrolnym może być mi-
nister odpowiedzialny za sprawy transportu. Wynika stąd, że sam fakt, iż URSF działa w ramach 
tego ministerstwa, jest niewystarczający by uznać, że ów organ nie jest niezależny. Jak słusznie 
twierdzi Komisja, prawdą jest, że urzędnicy podlegający ministerstwu znajdują się w delikatnej 
sytuacji, ponieważ pracują w organie kontrolnym, podczas gdy hierarchicznie podlegają temu 
ministerstwu. Trybunał zauważył jednak, że prawo włoskie stanowi, że organ kontrolny dysponuje 
zasobami osobowymi, materialnymi i finansowymi, niezbędnymi do wykonywania zadań. Mimo iż 
zdaniem Komisji takie brzmienie przepisu nie może zagwarantować tego, by organ kontrolny mógł 
działać w sposób całkowicie niezależny, Trybunał stwierdził, że wszystkie argumenty podniesione 
przez Komisję na poparcie zarzutu mają jedynie charakter ogólny i koncentrują się zasadniczo na 
okoliczności, iż URSF jest organem wchodzącym w skład ministerstwa, podczas gdy taka sytuacja 
nie jest zakazana przez dyrektywę 2001/14. Dlatego też Trybunał nie uwzględnił podniesionego 
przez Komisję zarzutu dotyczącego naruszenia art. 30 ust. 1 dyrektywy 2001/14.

Podsumowując, Trybunał stwierdził po pierwsze, że Republika Włoska uchybiła zobowiąza-
niom, które ciążą na niej na mocy art. 4 ust. 1 i art. 30 ust. 3 dyrektywy 2001/14, gdyż nie zapew-
niła zarządcy infrastruktury niezależności w zakresie pobierania opłat za dostęp do infrastruktury 
i alokacji zdolności przepustowej infrastruktury kolejowej, a po drugie, oddalił skargę Komisji 
w pozostałym zakresie.

4.	Podsumowanie
Wyrok TSUE w sprawie Komisja v. Włochy stanowi, o czym wspomniano już we wstępie do 

niniejszego opracowania, swoiste zwieńczenie procesu rozpatrywania wnoszonych przez Komisję 
w trybie art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (dalej: TFUE)7 skarg przeciwko 
państwom członkowskim UE o niewłaściwą implementację przepisów tzw. I pakietu kolejowego. 
Należy przy tym zauważyć, że zarzuty stawiane Włochom nie stanowią novum w stosunku do 
zarzutów stawianych innym państwom członkowskim. W odniesieniu do dyrektywy 91/440/EWG, 
Komisja podnosiła zarzut naruszenia art. 6 ust. 3 aż 8 razy8, a zarzut naruszenia postanowień 
załącznika II do dyrektywy 91/440/EWG siedmiokrotnie9 (w sprawie Komisja v. Włochy, Komisja 
ostatecznie wycofała się z tego zarzutu). Z kolei, w odniesieniu do przepisów dyrektywy 2001/14/
WE, Komisja podnosiła zarzut naruszenia art. 4 ust. 1 trzykrotnie10, art. 4 ust. 2 pięciokrotnie11, 
art. 14 ust. 2 ośmiokrotnie12 i art. 30 ust. 1 trzykrotnie13. Naruszenie art. 30 ust. 3 dyrektywy 
2001/14/WE zarzucono tylko Włochom, choć ogólnie zarzut ten dotyczy często zarzucanego 
państwom członkowskim braku odpowiedniego zakresu niezależności zarządcy infrastruktury.

Powyższe omówienie ostatniego jak na razie rozstrzygnięć TSUE w tych sprawach związanych 
z regulacją sektora transportu kolejowego rodzi pytanie o to, w jaki sposób państwa członkowskie, 

 7 Traktat o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, wersja skonsolidowana, Dz. Urz. UE 2012 C 326/1.
 8 Zob. wyroki w sprawach: Komisja v. Węgry, Komisja v. Francja, Komisja v. Austria, Komisja v. Niemcy, Komisja v. Słowenia, Komisja v. Polska, 
Komisja v. Luksemburg, Komisja v. Włochy.
 9 Zob. wyroki w sprawach: Komisja v. Węgry, Komisja v. Francja, Komisja v. Austria, Komisja v. Niemcy, Komisja v. Polska, Komisja v. Luksemburg, 
Komisja v. Włochy.
10 Zob. wyroki w sprawach: Komisja v. Hiszpania, Komisja v. Republika Czeska, Komisja v. Włochy.
11 Zob. wyroki w sprawach: Komisja v. Węgry, Komisja v. Austria, Komisja v. Niemcy, Komisja v. Polska, Komisja v. Włochy.
12 Zob. wyroki w sprawach: Komisja v. Węgry, Komisja v. Francja, Komisja v. Austria, Komisja v. Niemcy, Komisja v. Słowenia, Komisja v. Polska, 
Komisja v. Luksemburg, Komisja v. Włochy.
13 Zob. wyroki w sprawach: Komisja v. Hiszpania, Komisja v. Słowenia, Komisja v. Włochy.
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w tym interesujące nas w tym przypadku Włochy, wykonają wyroki TSUE. Z uwagi na to, że zde-
cydowana większość wyroków zapadła dopiero w 2013 r. (10 wyroków)14, odpowiedź na to pyta-
nie wymaga czasu. Warto jednakże już w tym momencie podkreślić, że państwa członkowskie, 
utrzymując stwierdzony wyrokiem TSUE stan naruszenia prawa unijnego, otwierają Komisji drogę 
do wystąpienia do Trybunału, w trybie art. 260 TSUE, z wnioskiem o nałożenie kary pieniężnej 
w postaci ryczałtu lub okresowej kary pieniężnej.

Łukasz	Gołąb
Asystent w Katedrze Publicznego Prawa Gospodarczego, WPiA UKSW
l.golab@uksw.edu.pl.

14 Są to: wyrok w sprawie Komisja Europejska v. Węgry; wyrok w sprawie Komisja Europejska v. Hiszpania; wyrok w sprawie Komisja Europejska v. 
Austria; wyrok w sprawie Komisja Europejska v. Niemcy; wyrok w sprawie Komisja Europejska v. Francja; wyrok w sprawie Komisja Europejska v. Polska; 
wyrok w sprawie Komisja Europejska v. Słowenia; wyrok w sprawie Komisja Europejska v. Republice Czeska; wyrok w sprawie Komisja Europejska v. 
Luksemburg. W 2012 r. zapadły jedynie dwa wyroki: w sprawie Komisja Europejska v. Portugalia oraz w sprawie Komisja Europejska v. Grecja.
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Decyzja	Prezesa	Urzędu	Ochrony	Konkurencji	
i Konsumentów w sprawie porozumienia o ustaleniu 

minimalnej	ceny	sprzedaży	praw	dostępu	do	transmisji	
telewizyjnych w systemie pay-per-view

Dnia 21 sierpnia 2013 r. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał decyzję, 
w której uznał za praktykę ograniczającą konkurencję i naruszającą zakaz zawarty w art. 6 ust. 1 
pkt 1 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów1, działanie dwunastu 
przedsiębiorców działających na rynku telewizyjnym. 

Porozumienie, którego dotyczy decyzja, polegało na ustaleniu stosowanej przez każdego 
z uczestników porozumienia minimalnej ceny sprzedaży odbiorcom dostępu – w systemie Pay-
Per-View (dalej: PPV) – do transmisji telewizyjnych „na żywo” z meczów pierwszej reprezentacji 
Polski mężczyzn w piłce nożnej rozgrywanych w ramach eliminacji do Mistrzostw Świata 2014 r. 
Usługa PPV (inaczej: near VOD) została przez organ zdefiniowana jako płatna usługa udostęp-
niania treści multimedialnych dostarczanych najczęściej za pośrednictwem cyfrowej telewizji. 

Uczestnikami porozumienia byli: Sportfive sp. z o.o.; Cyfrowy Polsat S.A.; Multimedia Polska 
S.A. oraz dziewięciu innych przedsiębiorców działających na lokalnych rynkach płatnej telewizji 
(Toya sp. z o.o., „Astra-net” Astra Group sp. z o.o. S.K.A., Zakład Usług Antenowych „Antserwis” 
Henryk Czajkowski, Kazimierz Kociński, Olenia Kordylewicz sp.j., Telewizja Kablowa „Antserwis” 
Ewa Robowska i Ryszard Dymek sp.j., Vectra S.A., Inea S.A., Piotr Ziemniewicz prowadzący 
działalność gospodarczą pod firmą „Echostar Studio” Zakład Techniki Satelitarnej, „Tele 4” Piotr 
Ziemniewicz, SGT S.A., UPC Polska sp. z o.o.).

Porozumienie miało następujący przebieg. Sportfive, dysponent praw do transmisji, był pod-
miotem uprawnionym do zawarcia umowy w zakresie udzielenia licencji na transmisję w systemie 
PPV z dwóch meczów: 7 września 2012 r. z Czarnogórą oraz 11 września 2012 r. z Mołdawią. 
Pierwszym przedsiębiorą, z którym Sportfive podpisał umowę był Cyfrowy Polsat. W dniu 3 wrześ-
nia 2012 r. odbyło się spotkanie pomiędzy przedstawicielami obydwu podmiotów, na którym re-
prezentant Sportfive zwrócił się z prośbą o przygotowanie i przedstawienie przez Cyfrowy Polsat 
projektu umowy licencyjnej zawierającego wszystkie warunki współpracy. Powodem prośby był fakt, 
że przedsiębiorca ten posiadał już doświadczenie w zakresie świadczenia usługi PPV. 4 wrześ-
nia 2012 r. Cyfrowy Polsat przesłał do Sportfive wiadomość w formie e-mail, do której załączony 
był projekt umowy. Treść §3 ust. 2 umowy brzmiała: „Strony ustalają, że cena sprzedaży Eventu 
w rozumieniu Meczu I lub Meczu II w ramach PPV w Cyfrowym Polsacie i u innych operatorów 
świadczących usługę PPV będzie nie mniejsza niż 20 zł brutto”. Tego samego dnia Sportfive wy-
słało odpowiedź informującą, że zgadza się na powyższe warunki. 

Umowy zawarte przez Sportfive z resztą operatorów opierały się na umowie zawartej 
z Cyfrowym Polsatem. W szczególności ważne jest, że wszystkie zawierały powyższy przepis § 3. 

1 Dz.U. z 2007 r. Nr 50, poz. 331. 
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Zdaniem Prezesa UOKiK porozumienie trwało co najmniej od dnia 4 września 2012 r., kie-
dy to w umowie z Cyfrowym Polsatem pojawił się wspomniany zapis, aż do momentu transmisji 
drugiego meczu, to znaczy do 11 września 2012 r. 

Postanowieniem z dnia 8 listopada 2012 r. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów 
wszczął z urzędu postępowanie antymonopolowe w związku z podejrzeniem naruszenia art. 6 
ust. 1 pkt 1 u.o.k.i.k. poprzez zawarcie porozumienia na krajowym rynku obrotu prawami telewizyj-
nymi do meczów pierwszej reprezentacji Polski mężczyzn w piłce nożnej, krajowym rynku usługi 
dostępu do płatnych transmisji wydarzeń sportowych za pośrednictwem Internetu oraz lokalnych 
rynkach usług dostępu do płatnej telewizji. W niniejszej sprawie dwóch przedsiębiorców złożyło 
wnioski o odstąpienie od wymierzenia kary w trybie art. 109 ust. 1 ustawy o ochronie konkurencji 
i konsumentów lub ewentualnie obniżenie kary pieniężnej w trybie art. 109 ust. 2 ustawy. Jako 
pierwsze o złagodzenie kary ubiegało się Sportfive, złożyło wniosek 26 października 2012 r. Drugi 
wniosek został złożony 30 listopada 2012 r. przez Multimedia, jednego z operatorów, z którymi 
Sportfive podpisało umowę. Po przeprowadzeniu postępowania antymonopolowego Prezes Urzędu 
Ochrony Konkurencji i Konsumentów odstąpił od nałożenia kary wobec Sportfive, natomiast kara 
wobec Multimedia została obniżona o 30% jej początkowej wysokości.

Strony postępowania w pismach do organu przedstawiły swoje stanowiska dotyczące przed-
miotowej sprawy. Argumenty przedsiębiorców zostały przedstawione w dziale IV uzasadnienia 
decyzji. Prezes UOKiK ustosunkował się do każdej z kwestii w części VI uzasadnienia. Niektóre 
kwestie podnoszone przez strony, jak i odniesienie się do nich Prezesa UOKiK zasługują na 
głębszą analizę. 

Niektórzy przedsiębiorcy przedstawili na swoją obronę argument jakoby Sportfive miało 
nadużywać pozycji dominującej w procesie podpisywania umów z operatorami. UPC twierdzi, że 
nawiązanie relacji stanowiło efekt dyktatu ze strony Sportfive. SGT uważa natomiast, że umo-
wy te należy potraktować jako umowy adhezyjne. Astra-net twierdzi, że cena minimalna była 
wynikiem arbitralnej decyzji Sportfive i nie podlegała negocjacji. Na brak faktycznych negocjacji 
zwraca również uwagę ZUA Antserwis oraz Toya. Strony wskazywały także uwagę na krótki czas 
na zawarcie umowy, przez co nie mogły zapoznać się szczegółowo z jej zapisami (Inea, Vectra). 
Zdaniem Prezesa UOKiK pogląd przedstawiony przez przedsiębiorców nie zasługiwał na apro-
batę. Organ przywołał fakt, który podnosili sami przedsiębiorcy, to znaczy, że umowa transmisji 
w systemie PPV nie była istotna pod względem ekonomicznym dla stron, a jej brak nie spowodo-
wałby odczuwalnych, negatywnych skutków. Dodatkowo podniesiono, że z uwagi na zbliżające 
się terminy meczów, Sportfive nie mogło pozwolić sobie na taką taktykę negocjacyjną.

 Organ odniósł się także negatywnie do wniosków dwóch przedsiębiorców, aby w sprawie 
wydana została decyzja zobowiązująca (UPC Polska, Inea). Prezes Urzędu, przytaczając odpo-
wiedni wyrok Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów2, wskazał na uznaniowy charakter decyzji 
o zastosowaniu art. 12 u.o.k.i.k. Zwrócono także uwagę na ilość materiału dowodowego zgroma-
dzonego w sprawie, przez co decyzja taka nie przyczyniła się do ochrony konkurencji. Ze wzglę-
du ilości dowodów negatywnie odniesiono się również do dodatkowych wniosków dowodowych 
Cyfrowego Polsatu. W tym przypadku, organ powołał się na orzecznictwo Sądu Najwyższego3.

2 Wyr. SOKiK z 21.01. 2011 r., sygn. akt: XVII AmA 115/10. 
3 Wyr. SN z dn. 20.03.1980 r., II URN 175/79. OSNCP 1980/10, poz. 200.
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Organ nie podzielił również poglądu UPC Polska mówiącego, że umowy zawierane przez 
operatorów z dysponentem praw miały charakter umowy agencji. Pogląd ten był, zdaniem Prezesa 
Urzędu, osamotniony i spóźniony. 

Definiując w niniejszej sprawie towar, organ uznał, że są nim prawa telewizyjne do meczów 
pierwszej reprezentacji Polski mężczyzn w piłce nożnej. Należy zwrócić uwagę na to, że do ka-
tegorii praw telewizyjnych zaliczyć należy zarówno prawa do transmisji przeprowadzanych za 
pośrednictwem odbiorników telewizyjnych, jak i transmisje za pośrednictwem Internetu. 

Prezes Urzędu wyróżnił trzy rynki właściwe, na które oddziaływało porozumienie. W wymiarze 
produktowym były to rynek usługi dostępu do płatnej telewizji, rynek transmisji z meczów, rynek 
usług dostępu do płatnych transmisji wydarzeń sportowych za pośrednictwem Internetu. Uznano 
również, że w wymiarze geograficznym rynek obrotu prawami telewizyjnymi do meczów pierw-
szej reprezentacji Polski mężczyzn w piłce nożnej jest rynkiem krajowym, a rynki usług płatnej 
telewizji – rynkami lokalnymi. 

Za inicjatora porozumienia organ uznał Cyfrowy Polsat. Dowodem obciążającym przedsię-
biorcę był w szczególności projekt umowy przesłany 4 września 2012 r. do Sportfive. 

W bardzo ciekawy sposób dokonano określenia charakteru przedmiotowego porozumienia. 
Organ, biorąc pod uwagę na fakt, że Sportfive i operatorzy, którzy zawarli z nim umowę, byli 
przedsiębiorcami działającymi na innych szczeblach obrotu, opisał porozumienia jako wertykal-
ne. Wskazał jednak na bardzo istotny fakt wynikający z § 3 umowy licencyjnej. Z treści przepisu 
wynika, że przedsiębiorcy, podpisując umowę, wiedzieli jak zachowają się, jaką cenę minimalną 
ustalą ich konkurenci. Mając równocześnie na uwadze, że jedynym podmiotem uprawnionym 
do oferowania licencji było Sportfive, wykazano, że porozumienie to miało de facto horyzontal-
ny charakter. Porozumienie polegające na wymianie informacji dotyczących przede wszystkim 
planowanej wysokości cen odsprzedaży pomiędzy konkurentami za pośrednictwem producenta, 
którego istotną cechą jest brak bezpośredniej relacji między konkurentami, określa się mianem 
porozumienia hub and spoke. 

Istotnym elementem decyzji są rozstrzygnięcia Prezesa Urzędu dotyczące dwóch wnio-
sków, złożonych przez Sportfive oraz Multimedia w trybie art. 109 ustawy o ochronie konkurencji 
i konsumentów. 

Sportfive złożylo wniosek alternatywny (o odstąpienie lub obniżenie kary pieniężnej) 26 paź-
dziernika 2012 r. Prezes Urzędu uznał, że przedsiębiorca spełnia przesłanki pozwalające na wa-
runkowe odstąpienie od wymierzenia kary. Sportfive przedłożyło organowi dowody wystarczające 
do wydania decyzji. Pozwoliły one między innymi na ustalenie inicjatora porozumienia. Ciekawym 
aspektem rozstrzygania o wniosku było ustalenie przez organ, że Sportfive nie było inicjatorem 
zawarcia porozumienia i nie nakłaniało innych przedsiębiorców do uczestnictwa w porozumieniu 
(spełnienie przez niego przesłanki z art. 109 ust. 1 pkt 4). Prezes Urzędu uznał w uzasadnieniu 
decyzji, że „jako nakłanianie do uczestnictwa w porozumieniu nie może być uznany w okolicz-
nościach sprawy fakt, że Sportfive przesyłał pozostałym uczestnikom porozumienia wzór umowy 
przygotowany przez Cyfrowy Polsat”. Biorąc równocześnie pod uwagę fakt, że przedsiębiorca 
współpracował z organem w trakcie postępowania oraz to, że zaprzestał uczestnictwa w nim nie 
później niż w chwili poinformowania Prezesa Urzędu o porozumieniu lub przedstawieniu odpo-
wiednich dowodów, Prezes Urzędu zdecydował o odstąpieniu od nałożenia kary na Sportfive. 
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Dnia 30 listopada 2012 r., Multimedia, jako drugi podmiot, złożyła wniosek alternatywny na 
ręce Prezesa Urzędu. Z uwagi na moment złożenia wniosku oraz miejsce w kolejce złożonych 
wniosków, przedsiębiorca ten mógł ubiegać się tylko o obniżenie kary pieniężnej na podstawie 
art. 109 ust. 2 ustawy. Przedsiębiorąca, spełniając wszystkie ustawowe przesłanki art. 109 ust. 2, 
kwalifikował się do obniżenia kary pieniężnej. W szczególności Multimedia dostarczyła „dowód, 
który w istotny sposób przyczynił się do wydania decyzji”. Multimedia opisała sposób funkcjono-
wania porozumienia oraz okoliczności jego zawarcia. Prezes Urzędu ochrony konkurencji i kon-
sumentów dokonał obniżenia kary pieniężnej o 30% ustalonej początkowo sankcji. 

Decyzja nie jest prawomocna. Odwołanie od niej złożyli następujący przedsiębiorcy: 
Cyfrowy Polsat S.A.; Toya sp. z o.o.; „Astra-net” Astra Group sp. z o.o.; Zakład Usług Antenowych 
„Antserwis” Henryk Czajkowski; Telewizja Kablowa „Antserwis” Ewa Robowska i Ryszard Dymek 
sp.j.; Vectra S.A.; „Tele 4” Piotr Ziemniewicz; UPC Polska sp. z o.o. 

Do dnia 18 października pisma te nie zostały jeszcze skierowane do sądu. 

Tomasz	Krzyżewski
Student IV r. prawa na WPiA UW
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Mateusz	Błachucki,	Polish Competition Law – Commentary, 
Case Law and Texts,	UOKiK	2013,	ss.184.

Monografia UOKiK pod tytułem Polish Competition Law – Commentary, Case Law and Texts 
autorstwa Mateusza Błachuckiego, opublikowana w 2013 r., to pierwszy anglojęzyczny podręcznik 
dotyczący polskiego prawa konkurencji. Książka ta ma na celu przybliżenie zagranicznym czy-
telnikom nie tylko obowiązującego stanu prawnego, lecz także jego historycznych uwarunkowań 
oraz przebiegu procesu rozwoju regulacji prawnokonkurencyjnych. 

Publikacja składa się z trzech części. Część pierwsza – Commentary – dotyczy historii pol-
skiego prawa konkurencji i stanowi prawniczy komentarz do obecnie obowiązujących uregulowań. 
Część druga – Case law – obejmuje orzecznictwo sądów w sprawach dotyczących prawa kon-
kurencji. Część trzecia – Basic legal texts – to wykaz aktów normatywnych regulujących zagad-
nienie ochrony konkurencji, jak również teksty najważniejszych ustaw i rozporządzeń. Wszystkie 
trzy części uzupełniają się i zawierają wzajemne odesłania, co pozwala zarówno na uniknięcie 
powtórzeń określonych zagadnień, jak i umożliwia czytelnikowi pozyskanie całościowego obrazu 
prezentowanego materiału. Autor przywołuje również liczną polską literaturę dotyczącą tematyki 
ochrony konkurencji.

W pierwszym rozdziale autor prezentuje historię polskiego prawa konkurencji. Poczynając od 
regulacji antykartelowych wprowadzonych w okresie międzywojennym, przez ustawy obowiązujące 
w reżimie komunistycznym, aż po akty normatywne dotyczące prawa konkurencji uchwalone po 
1990 r., dr Błachucki identyfikuje tendencje w rozwoju uregulowań prawa materialnego, a także 
proceduralnego. Autor stawia sobie za cel dokonanie oceny zmian, jakie zaszły na przełomie 
blisko 100 lat. 

Największa uwaga została poświęcona ustawom wprowadzonym po 1990 r. i ich kolejnym 
nowelizacjom, jak również obecnie obowiązującej ustawie. Zakresu stosowania tej ostatniej dotyczy 
drugi rozdział. W rozdziale trzecim autor podejmuje tematykę publicznego i prywatnoprawnego 
stosowania prawa konkurencji. W aspekcie instytucjonalnym autor omawia kompetencji UOKiK 
oraz SOKiK-u oraz sądów administracyjnych. W aspekcie proceduralnym autor podejmuje tema-
tykę private enforcement. 

Praktyki antykonkurencyjne oraz kontrola koncentracji to tematyka dwóch kolejnych rozdziałów. 
W ramach pierwszego zagadnienia autor omawia porozumienia ograniczające konkurencję oraz 
nadużycie pozycji dominującej, jak również rodzaje decyzji, jakie wydaje organ ochrony konkuren-
cji. W zakresie kontroli koncentracji autor przybliża m.in. progi obrotów przedsiębiorców, których 
osiągnięcie obliguje przedsiębiorcę do zgłoszenia zamiaru dokonania koncentracji, jak również 
wyłączenia od obowiązku notyfikacji. Dr Błachucki opisuje także decyzje wydawane przez organ 
w toku kontroli zgodności zamierzonej koncentracji z prawem konkurencji oraz warunki nakładane 
przez organ w przypadkach, gdy koncentracja może budzić wątpliwości. Charakterystyka anty-
konkurencyjnych praktyk oraz systemu kontroli koncentracji wzbogacona jest danymi statystycz-
nymi dotyczącymi m.in. liczby decyzji, w których UOKiK odpowiednio stwierdził i nie stwierdził 
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istnienia antykonkurencyjnej praktyki (z podziałem na porozumienie wertykalne, horyzontalne 
oraz nadużycia pozycji dominującej) czy też liczby decyzji, w których UOKiK wyraził zgodę na 
dokonanie koncentracji. 

W rozdziale szóstym autor omawia sankcje za naruszenie ustawy o ochronie konkurencji 
i konsumentów. W ramach tego zagadnienia opisany zostaje również program leniency. Dwa 
kolejne rozdziały dotyczą postępowania przed organem ochrony konkurencji oraz przed odpo-
wiednimi sądami w ramach m.in. procedury odwoławczej. Autor opisuje przebieg postępowania 
wyjaśniającego oraz antymonopolowego, podejmując również zagadnienia dowodów w postępo-
waniu, dostępu do akt postępowania i jawności postepowania.

Część pierwsza zakończona jest rozdziałem zatytułowanym przyszłość polskich regulacji 
z zakresu prawa konkurencji, w którym autor przybliża propozycje nowelizacji obecnie obowią-
zującej ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. 

Część druga – Case law – stanowi zbiór tez orzeczeń wydanych przez sądy różnych in-
stancji w sprawach z zakresu prawa konkurencji. Orzecznictwo zostało pogrupowane w osiem 
następujących kategorii: zastosowanie regulacji prawnokonkurencyjnych, porozumienia ograni-
czające konkurencję, nadużycie pozycji dominującej, kontrola koncentracji, kary, postępowanie 
antymonopolowe, postępowania przed sądami ochrony konkurencji, postępowania przed sądami 
administracyjnymi. 

Część trzecia – Basic legal texts – stanowi wykaz polskich aktów normatywnych, jak rów-
nież tzw. dokumentów soft law, które dotyczą prawa konkurencji. Autor celowo pomija regulacje 
unijne, a także wszelkie inne dokumenty prawa międzynarodowego, koncentrując się jedynie 
na krajowych regulacjach. Teksty najważniejszych ustaw i rozporządzeń są zamieszczone  
w całości. 

Anna Laszczyk
Doktorantka na Wydziale Prawa Uniwersytetu Łódzkiego
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Marcin	Olszak,	Bankowe normy ostrożnościowe, 
Wydawnictwo	Temida	2,	Białystok	2011,	ss.	436

Światowy kryzys gospodarczy stał się bezpośrednią przyczyną zainicjowania szeregu reform, 
które zmieniły system nadzoru nad instytucjami finansowymi. Reformy te dotyczyły również norm 
ostrożnościowych, do których przestrzegania zobowiązane są banki oraz inne instytucje funkcjo-
nujące na rynku finansowym. Wydana w 2011 r. publikacja dr. hab. Marcina Olszaka (Uniwersytet 
Warszawski) pt. Bankowe normy ostrożnościowe analizująca charakter prawny bankowych norm 
ostrożnościowych stanowi istotny wkład nauki prawa do dyskusji nad kształtem prawodawstwa 
dotyczącego działalności bankowej w Polsce. Publikacja ta stanowi wnikliwą analizę klasyfikacji, 
źródeł, budowy, wykładni oraz nadzoru i kontroli nad przestrzeganiem norm ostrożnościowych. 
Omawiana praca jest tym bardziej wartościowa, że Autor przy jej tworzeniu wykorzystał swoje 
bogate doświadczenie zawodowe zdobyte w Narodowym Banku Polskim i w Urzędzie Komisji 
Nadzoru Finansowego.

Autor za cel badawczy postawił sobie „określenie charakteru prawnego bankowych norm 
ostrożnościowych poprzez zidentyfikowanie zespołu cech im właściwych lub odróżniających je 
od innych norm”1. Obranie takiego celu badawczego zasługuje na szczególne uznanie, gdyż 
jak wskazuje Autor we wstępie do swojej pracy bankowe normy ostrożnościowe w porównaniu 
z innymi tego typu normami są najbardziej złożone. Przyjęcie przez Autora wskazanego celu ba-
dawczego powoduje ponadto, że omawiana publikacja stanowi kompleksową analizę charakteru 
bankowych norm ostrożnościowych z wykorzystaniem metodologii właściwej dla nauk prawnych.

Publikacja została podzielona na pięć rozdziałów oraz zakończenie. W pierwszym rozdzia-
le Autor omawia ogólną charakterystykę norm ostrożnościowych. Swoją analizę rozpoczyna od 
przedstawienia przyczyn powstania i rozwoju współczesnego nadzoru bankowego zarówno na 
świecie, jak i w Unii Europejskiej. Autor przedstawia również rys historyczny kształtowania się 
architektury nadzoru bankowego w Polsce. Właściwe miejsce w analizie znalazły również wyda-
rzenia światowego kryzysu finansowego rozpoczętego w 2008 r., które stały się bezpośrednią 
przyczyną reformy nadzoru nad rynkiem finansowym. W omawianym rozdziale Autor podejmuje 
również próbę zdefiniowana pojęcia bankowych norm ostrożnościowych. W tym celu przedmio-
tem swoich badań Autor czyni przede wszystkim dokumenty Bazylejskiego Komitetu ds. Nadzoru 
Bankowego (ang. Basel Commitee on Banking Supervision), akty prawne obowiązujące w Unii 
Europejskiej i w Polsce, jak również stosowne orzecznictwo sądowe. Autor w wyczerpujący spo-
sób prezentuje także różnorodne stanowiska przedstawicieli nauki, tak polskiej, jak i zagranicznej, 
w zakresie pojęcia bankowych norm ostrożnościowych. Powyższa analiza pozwala Autorowi na 
przedstawienie jego własnej definicji. Omawiany rozdział kończy udana próba klasyfikacji norm 
ostrożnościowych według szeregu przyjętych przez Autora kryteriów, takich jak kryterium działal-
ności, kryterium podmiotowe czy też kryterium przedmiotu regulacji.

1 M. Olszak, Bankowe normy ostrożnościowe, Wydawnictwo Temida 2, Białystok 2011, s. 20.
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W rozdziale drugim Autor prezentuje źródła, przedmiot oraz podmioty tworzące bankowe nor-
my ostrożnościowe. Autor wyróżnia trzy poziomy tworzenia bankowych norm ostrożnościowych – 
międzynarodowy, Unii Europejskiej oraz polski. Autor zauważa, że na poziomie międzynarodowym 
najważniejszym podmiotem formułującym postulaty w zakresie bankowych norm ostrożnościowych 
jest Bazylejski Komitet ds. Nadzoru Bankowego, w ramach którego powstały takie dokumenty, 
jak Umowa Kapitałowa z 1988 r. (Bazylea I), Nowa Umowa Kapitałowa z 2004 r. (Bazylea II) oraz 
tzw. Bazylea III. Autor analizuje również charakter prawny tych dokumentów, wskazując, że nie 
mają one wiążącego charakteru. W zakresie bankowych norm ostrożnościowych tworzonych na 
poziomie Unii Europejskiej Autor opisuje traktatowe podstawy legislacji ustanawiającej bankowe 
normy ostrożnościowe oraz podstawowe akty prawne w tym zakresie, w szczególności Dyrektywę 
2006/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 14 czerwca 2006 r. w sprawie podejmowania 
i prowadzenia działalności przez instytucje kredytowe2 oraz Dyrektywę 2006/49/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z 14 czerwca 2006 r. w sprawie adekwatności kapitałowej firm inwestycyj-
nych i instytucji kredytowych3, i ich strukturę. Autor omawia także ramy prawne funkcjonowania 
Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego (ang. European Banking Authority) oraz zasad od-
noszących się do regulacyjnych standardów technicznych oraz wykonawczych standardów tech-
nicznych opracowywanych przez ten urząd. Autor poddaje następnie analizie charakter prawny 
wytycznych i zaleceń Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego, jak również dokumentów wy-
danych przez Komitet Europejskich Organów Nadzoru Bankowego (ang. Committee of European 
Banking Supervisors). Autor wnikliwie bada również źródła bankowych norm ostrożnościowych 
w Polsce, w szczególności ustawy, w tym ustawę z 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe4, oraz 
odpowiednie akty wykonawcze, takie jak uchwały i zarządzenia Komisji Nadzoru Finansowego. 
W opisywanym rozdziale stosowne miejsce zajmuje również analiza rekomendacji Komisji Nadzoru 
Finansowego jako ewentualnych źródeł bankowych norm ostrożnościowych, które, jak zauważa 
Autor, pomimo swojego niewiążącego charakterem mają istotne znaczenie dla funkcjonowania 
systemu bankowego w Polsce.

Rozdział trzeci opisywanej publikacji został poświęcony budowie bankowych norm ostroż-
nościowych. W rozdziale tym Autor omawia ich zakres stosowania (hipotezę), zakres normowania 
(dyspozycję) oraz ewentualne skutki prawne ich naruszenia. Analizując zagadnienie hipotez ban-
kowych norm ostrożnościowych, Autor przybliża czytelnikowi sposoby określania przez ustawo-
dawcę okoliczności ich stosowania, jak również przedstawia dwie zasady mające znaczący wpływ 
na kształtowanie zakresu ich stosowania, tj. zasady obiektywizmu oraz automatyzmu stosowania. 
Rozpatrując zagadnienie hipotez bankowych norm ostrożnościowych, Autor opisuje również ich 
adresatów, proponując jednocześnie ich klasyfikację. Kolejna część rozdziału trzeciego została 
poświęcona zakresowi normowania bankowych norm ostrożnościowych. Istotną uwagę Autor 
poświęca w tym zakresie metodom określania wzorców zachowań banków stosowanym przez 
ustawodawcę, rozróżniając sposób ilościowy, jakościowy oraz mieszany, wskazując jednocześnie 
ich przykłady w prawie polskim. Autor bada również potencjalne konsekwencje przyjętych wzorców 

2 Dyrektywa 2006/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 14 czerwca 2006 r. w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności przez instytucje 
kredytowe (Dz.U. UE L 177/1, 30 czerwca 2006 r.).
3 Dyrektywa 2006/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 14 czerwca 2006 r. w sprawie adekwatności kapitałowej firm inwestycyjnych i instytucji 
kredytowych (Dz.U. UE L 177/201, 30 czerwca 2006 r.)
4 Ustawa z 29 sierpnia 1997 r. – Prawo Bankowe (Dz.U. z 1997 r. Nr 140, poz. 939 ze zm.).
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zachowań dla funkcjonowania podmiotów trzecich. W ostatniej części rozdziału trzeciego zostały 
omówione skutki prawne naruszenia bankowej normy ostrożnościowej przez podmiot nadzoro-
wany. Autor analizuje kolejno pojęcie sankcji bankowych norm ostrożnościowych oraz stosowane 
w nich środki ad rem i ad personam. Osobny podrozdział Autor poświęca skutkom naruszenia 
omawianych norm przez podmiot nadzorowany dla klientów tego podmiotu, jak również dla jego 
kontrahentów.

W rozdziale czwartym Autor poddaje analizie sposoby wykładni przepisów zawierających 
bankowe normy ostrożnościowych. Prezentuje on zasady wykładni językowej bankowych norm 
ostrożnościowych na tle ogólnych dyrektyw wykładni językowej sugerując, że właściwymi do 
zastosowania w przypadku omawianych norm są dyrektywy języka prawniczego oraz dyrekty-
wy języka specjalistycznego. Kolejny podrozdział został poświęcony pozajęzykowym metodom 
wykładni przepisów, w których ujęte zostały bankowe normy ostrożnościowe. W kontekście wy-
kładni systemowej Autor rozróżnił wykładnię systemową wewnętrzną oraz wykładnię systemową 
zewnętrzną, tj. wykładnię prounijną. Opisując wykładnię funkcjonalną Autor zwraca uwagę na 
potrzebę każdorazowego zidentyfikowania celu poszczególnych bankowych norm ostrożnościo-
wych. Postuluje on również, aby wykładnia funkcjonalna omawianych przepisów była wykładnią 
dynamiczną, odzwierciedlającą panujące w danym momencie warunki gospodarcze. Rozdział 
czwarty kończy przedstawienie podmiotów dokonujących wykładni przepisów zawierających ban-
kowe normy ostrożnościowe, do których należą przede wszystkich Komisja Nadzoru Finansowego 
oraz Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (wcześniej zaś Komisja Nadzoru Bankowego i Główny 
Inspektorat Nadzoru Bankowego), Wojewódzkie Sądy Administracyjne, sądy powszechne oraz Sąd 
Najwyższy. Autor wskazuje również na rozróżnienie wykładni bankowych norm ostrożnościowych 
dokonywanej przez wskazane podmioty ze względu na jej moc obowiązującą.

W rozdziale piątym Autor dokonuje prezentacji systemu nadzoru i kontroli nad przestrzega-
niem bankowych norm ostrożnościowych. Rozpoczyna swoją analizę od przedstawienia nadzoru 
bankowego sprawowanego przez Komisję Nadzoru Finansowego. Autor omawia zagadnienia 
ustrojowe związane z działalnością tego organu oraz opisuje podstawowe zasady, które rządzą 
nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego nad przestrzeganiem bankowych norm ostrożnościowych. 
Należą do nich, w opinii Autora, m.in. zasady niezależności operacyjnej, celowości, poufności czy 
też ciągłego nadzoru. Autor wskazuje również normy nadające Komisji Nadzoru Finansowego 
kompetencje w zakresie nadzoru nad działalnością instytucji finansowych zarówno na poziomie 
krajowym, jak i unijnym. Zwraca on także uwagę na współpracę Komisji Nadzoru Finansowego 
z innymi organami nadzoru bankowego w państwach członkowskich Unii Europejskiej, jak również 
z Europejskim Urzędem Nadzoru Bankowego. Kolejna część opisywanego rozdziału przedstawia 
rolę innych podmiotów w zakresie nadzoru i kontroli nad przestrzeganiem bankowych norm ostroż-
nościowych. W tym aspekcie Autor analizuje działania Narodowego Banku Polskiego, biegłych 
rewidentów, związków rewizyjnych oraz banków zrzeszających dla banków spółdzielczych czy 
też powierników dla banków hipotecznych. Kończąc swój wywód w zakresie nadzoru i kontroli 
nad przestrzeganiem bankowych norm ostrożnościowych, Autor przedstawia pojęcie dyscypli-
ny rynkowej (ang. market discipline). Opisując tę koncepcję, zauważa, że dyscyplinę rynkową 
i w konsekwencji przestrzeganie bankowych norm ostrożnościowych przed konkretny podmiot 
rynku finansowego wymuszają inni uczestnicy rynku.
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W zakończeniu Autor przedstawia podsumowanie uzyskanych w poszczególnych rozdzia-
łach wniosków badawczych, co pozwala mu na ustalenie charakteru prawnego norm ostroż-
nościowych poprzez zaprezentowanie zestawu wyróżniających ich właściwości, co było celem 
pracy. Formułuje on również postulaty de lege ferenda, wskazując na potrzebę wyjaśnienia miej-
sca uchwał wykonawczych Komisji Nadzoru Finansowego oraz kompetencji Komisji Nadzoru 
Finansowego w zakresie kształtowania bankowych norm ostrożnościowych. Autor proponuje, aby 
zamiast uchwał Komisji Nadzoru Finansowego źródłem bankowych norm ostrożnościowych stały 
się rozporządzenia ministra do spraw instytucji finansowych, czego następstwem powinny być 
stosowne zmiany w obowiązującym obecnie ustawodawstwie. Autor zaleca również wprowadze-
nie jasnego rozróżnienia zakresu spraw regulowanego przez ustawy oraz przez rozporządzenia 
wykonawcze, aby uzyskać pewność, że Komisja Nadzoru Finansowego nie będzie pełnić funkcji 
prawodawczej w zakresie bankowych norm ostrożnościowych. Podkreśla on jednak, że Komisja 
Nadzoru Finansowego powinna uczestniczyć w procesie tworzenia przez ministra do spraw in-
stytucji finansowych rozporządzeń dotyczących bankowych norm ostrożnościowych.

Wojciech	Podlasin
Doktorant w Samodzielnym Zakładzie Europejskiego Prawa Gospodarczego Wydziału Zarządzania 
Uniwersytetu Warszawskiego
Prawnik w kancelarii Linklaters w Warszawie
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Joanna	Cygler,	Maria	Aluchna,	Elżbieta	Marciszewska,	
Marzanna	Katarzyna	Witek-Hajduk,	Grzegorz	Materna,	 

Kooperencja przedsiębiorstw w dobie globalizacji.  
Wyzwania strategiczne, uwarunkowania prawne,	 

Oficyna	a	Wolters	Kluwer	business,	Warszawa	2013,	ss.	255	

Prezentowana publikacja jest jedną z nielicznych pozycji polskiego, a jak wynika z deklaracji 
autorów (Wstęp, s. 11), także światowego dorobku naukowego, poświęconą zjawisku kooperencji, 
czyli współpracy między konkurentami (przedsiębiorstwami, jednostkami naukowymi, państwami 
itp.). Pojęcie kooperencji, określanej w języku polskim także jako koopetycja (ang. co-opetition), 
funkcjonuje na świecie od końca lat osiemdziesiątych, w Polsce zaś – od drugiej połowy lat dzie-
więćdziesiątych XX w. Jest to zatem stosunkowo nowe zjawisko gospodarcze, stanowiące atrak-
cyjny przedmiot badań. Jak zauważają bowiem autorzy (Wstęp, s. 11) dotychczas formułowane 
w piśmiennictwie wnioski z analiz kooperencji mają charakter wstępny. 

Niewątpliwym walorem prezentowanej książki jest jej interdyscyplinarność, podkreślona przez 
podtytuł, wprost wskazujący na „wyzwania strategiczne” (a zatem aspekt ekonomiczno-zarządczy 
kooperencji) i „uwarunkowania prawne”. W istocie prawnicza analiza kooperencji ograniczona jest 
do jednego rozdziału, choć niewątpliwie odnoszącego się do bodaj najbardziej kontrowersyjnego 
(z punktu widzenia prawa) aspektu współpracy między konkurentami, jakim jest ocena wspólnych 
działań z perspektywy prawa antymonopolowego (prawa ochrony konkurencji). Jeden z rozdzia-
łów poświęcony jest transportowi lotniczemu – autorzy postrzegają go bowiem jako „typowy sek-
tor kooperencyjny, w którym podstawą funkcjonowania są jednoczesna współpraca i rywalizacja 
konkurentów” (Zakończenie, s. 222).

Książka złożona jest z pięciu rozdziałów, wstępu oraz zakończenia. W rozdziale pierwszym 
(pt. Charakter kooperencji) Joanna Cygler definiuje pojęcie kooperencji i prezentuje jej podsta-
wowe cechy. Istotę kooperencji, determinującą złożoność tego zjawiska, stanowi dwoista (i do 
pewnego stopnia – paradoksalna) natura relacji łączących uczestników, tj. współpracy (kooperacji) 
z jednej strony i rywalizacji (konkurencji) – z drugiej. Autorka proponuje, aby ze względu na po-
ziom konkurencji i kooperacji wyróżniać cztery modelowe typy kooperancji: samotnik, wojownik, 
integrator, partner (s. 32–34). Z kolei w oparciu o kryterium liczby zaangażowanych konkurentów 
i zasięg geograficzny relacji można wyróżnić kooperencję separacyjną, rozproszoną, sieciową 
i geocentryczną (s. 34–35). Kooperencja realizowana jest najczęściej jako indywidualna, we-
wnątrzorganizacyjna lub międzyorganizacyjna (s. 36–48). Cenny fragment rozdziału pierwszego 
stanowi umiejscowienie relacji kooperencyjnych w koncepcjach teoretycznych: teorii gier, teorii 
kosztów transakcyjnych i koncepcji zasobowej (s. 24–31). 

W kooperencji funkcjonują relacje o charakterze ekonomicznym i pozaekonomicznym, 
przyjmujące zróżnicowane formy „od uściśnięcia dłoni do form kapitałowych” (s. 22). Autorka 
podkreśla, że zróżnicowanie form realizacji kooperencji obejmuje także „możliwość współpracy 
na podstawie umów społecznych, bez konieczności tworzenia formalnego strumienia”. J. Cygler 
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zauważa, że z takimi właśnie relacjami mamy do czynienia często w przypadku zmów cenowych 
(s. 22). Autorka z aprobatą przytacza także pogląd J.F. Moore’a, zgodnie z którym „kooperencję 
należy postrzegać przez pryzmat członków całego ekosystemu biznesu, tj. dostawców (pośred-
nich i bezpośrednich), producentów (w tym liderów ekosystemu) produktów i usług wiodących 
i komplementarnych, konkurentów (bezpośrednich i potencjalnych liderów ekosystemu oraz innych 
członków układu), interesariuszy (inwestorów, właścicieli, zrzeszeń gospodarczych, związków 
zawodowych) oraz agencji rządowych i quasi-rządowych organizacji regulacyjnych (....)” (s. 23). 
Ten rys charakterystyki kooperencji winien być z całą pewnością uwzględniany w ocenach anty-
monopolowych tego typu relacji gospodarczych. 

Rozdział 1 kończą rozważania poświęcone kooperencji w zglobalizowanym świecie. Autorka 
zauważa, że „procesy globalizacyjne spowodowały zaostrzenie konkurencji w skali globalnej. 
Pojawiły się symptomy hiperkonkurencji. Dotychczas stosowane modele biznesowe tracą na 
wartości. Przewagi konkurencyjne przestają być stabilne i długotrwałe, stają się efemeryczne” 
(s. 50). Jedną z odpowiedzi na wyzwania hiperkonkurencji jest właśnie kooperencja, w której 
przedsiębiorstwa upatrują nowego źródła przewag konkurencyjnych. 

W rozdziale 2 (pt. Kooperencja z persepktywy prawa ochrony konkurencji) Grzegorz Materna 
w pierwszej kolejności sytuuje kooperencję w ramach prawa ochrony konkurencji w aspekcie 
globalnym. Autor dokonuje swego rodzaju zbiorowej charakterystyki reguł ochrony konkurencji, 
podkreślając (poprzez odniesienie do poglądu D.J. Gerbera), że poszczególne systemy prawa 
antymonopolowego „mają wspólny punkt odniesienia – eliminowanie zachowań uczestników obrotu 
gospodarczego ograniczające korzystne dla konsumentów i gospodarki efekty płynące z rozwoju 
konkurencji” (s. 61). Relacje kooperencyjne między przedsiębiorstwami, realizowane bardzo często 
w skali ogólnoświatowej, „nie mogą abstrahować od ograniczeń przewidzianych w prawie ochro-
ny konkurencji, by nie narażać się na sankcje ze strony organów antymonopolowych, krajowych 
i ponadnarodowych (regionalnych)” (s. 57). Bardziej szczegółowa, choć oczywiście niewyczerpu-
jąca analiza kooperencji z perspektywy prawa ochrony konkurencji, uwzględnia przede wszyst-
kim odpowiednie regulacje amerykańskie, unijne i polskie. Za kluczowe dla potencjalnej oceny 
antymonopolowej relacji kooperencyjnych G. Materna uważa definiowanie pojęcia konkurencji 
i konkurenta na potrzeby stosowania prawa ochrony konkurencji. Istota relacji kooperencyjnych 
może być analizowana na gruncie prawa ochrony konkurencji w różnych płaszczyznach. Pierwszą 
z nich jest zakaz porozumień ograniczających konkurencję, którego zastosowanie wobec relacji 
kooperencyjnych może doprowadzić do zakwestionowania niektórych aspektów współpracy, ale 
nie musi oznaczać nielegalności całości relacji między przedsiębiorstwami (s. 69). Jednocześnie 
autor opowiada się za niestosowaniem – w oparciu o doktrynę jednego organizmu gospodarcze-
go (ang. single economic unit) zakazu porozumień ograniczających konkurencję wobec koope-
rencji wewnątrzorganizacyjnej (s. 70–73). Obszernie G. Materna omawia dopuszczalne formy 
współpracy między konkurentami, wskazując w tym zakresie zarówno na wyłączenia grupowe 
dla poszczególnych typów porozumień kooperacyjnych, jak i na reguły soft law odnoszące się do 
kooperacji horyzontalnej (s. 79–90). 

Kolejną płaszczyzną analizy kooperencji z perspektywy prawa ochrony konkurencji jest 
stosowanie reguł kontroli koncentracji wobec joint venture. G. Materna podkreśla, że uzyskanie 
zgody organu ochrony konkurencji na koncentrację w formie wspólnego przedsiębiorstwa „nie 
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oznacza (...) legalizacji wszelkich działań podejmowanych przez nowo powstałe joint venture oraz 
przedsiębiorstwa, które je utworzyły” (s. 94). W kontekście zakazu porozumień ograniczających 
konkurencję i reguł oceny antymonopolowej joint venture prezentowane jest dodatkowo „podejście 
do współpracy przedsiębiorstw w sektorze lotniczym” (s. 94–98). 

Kooperencja przedsiębiorstw może być oceniana również z punktu widzenia zakazu naduży-
wania pozycji dominującej (s. 98–103).

W podsumowaniu rozdziału drugiego G. Materna konstatuje, że „reguły ochrony konkurencji 
ograniczają swobodę wyboru przez kooperentów metody i zakresu współpracy z konkurentami” 
(s. 103). Czynnikiem zmniejszającym poziom pewności prawnej (co do legalności działań) przed-
siębiorstw zaangażowanych w kooperencję jest okoliczność, że w dobie globalizacji „normy pra-
wa antymonopolowego, nawet jeżeli ich treść jest zbieżna, nie zawsze są stosowane jednolicie”. 
Autor wyraża jednak przekonanie, że „wraz z globalizacją gospodarki różnice te, przynajmniej 
w pewnym stopniu, będą niwelowane”, czemu ma sprzyjać rozwój współpracy międzynarodowej 
w dziedzinie ochrony konkurencji (s. 104). 

W rozdziale trzecim (pt. Kooperencja w procesie internacjonalizacji przedsiębiorstw) Marzanna 
K. Witek-Hajduk w pierwszej kolejności rozważa istotę kooperencji międzynarodowej (w tym 
globalnej), wskazując na jej formy (kooperencja komplementarna, addytywna, integracyjna), wa-
rianty (dwustronna lub sieciowa kooperencja dużych przedsiębiorstw, dwustronna lub sieciowa 
kooperencja MŚP, dwustronna lub sieciowa kooperencja dużych przedsiębiorstw i MŚP), po-
ziomy (poziom przedsiębiorstwa, strategicznej jednostki biznesu, zagranicznych oddziałów lub 
filii). Autorka wyraźnie podkreśla, że kooperencja międzynarodowa występuje nie tylko między 
dużymi przedsiębiorstwami, ale także tymi należącymi do sektora małych i średnich przedsię-
biorstw (s. 113). Podobnie jak w rozdziale 1, tak i w rozdziale 3, kooperencja przedsiębiorstw jest 
analizowana w świetle wybranych koncepcji teoretycznych: koncepcji transakcji wewnętrznych, 
koncepcji kosztów transakcyjnych, teorii produkcji międzynarodowej, koncepcji zasobowej oraz 
koncepcji „skoncentrowanych na problematyce powiązań sieciowych i tworzonych w ich efekcie 
sieci biznesowych” (s. 115–122). Wiele miejsca M. K. Witek-Hajduk poświęca omówieniu prze-
słanek i determinant kooperencji w procesie internacjonalizacji przedsiębiorstw (s. 123–131). 
Wreszcie, w rozdziale 3 szeroko analizowane są (podejmowane na poziomie sieci, na poziomie 
przedsiębiorstwa/strategicznej jednostki biznesu lub na poziomie funkcjonalnym) decyzje dotyczące 
kooperencji, postrzegane jako element strategii internacjonalizacji przedsiębiorstwa (s. 131–154). 
W tej części pracy autorka omawia m.in. niekapitałowe formy kooperencji, do których zalicza np. 
liczne rodzaje aliansów strategicznych z zagranicznymi konkurentami, w tym alianse dotyczące 
badań i rozwoju, alianse dotyczące wspólnych zakupów, alianse marketingowe, sojusze dotyczące 
logistyki. Rozdział 3 podejmuje także problematykę kooperencji w kontekście strategii interna-
cjonalizacji polskich przedsiębiorstw (s. 154–157). Rozważania te autorka konkluduje stwierdze-
niem, że „badania wskazują więc na niewielki poziom zaangażowania polskich przedsiębiorstw 
w kooperację, zwłaszcza z zagranicznymi konkurentami. Brakuje jednakże badań poświęconych 
wyłącznie kooperencji międzynarodowej, jej motywom i wpływowi na wyniki finansowe przedsię-
biorstw” (s. 157). 

Kolejne dwa rozdziały książki nie zawierają już ogólnej charakterystyki zjawiska kooperen-
cji (acz dokonywanej z różnych perspektyw), ale koncentrują się na przykładach kooperencji 
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wyodrębnionych ze względu na sposób (model) organizacji kooperencji (rozdział 4 pt. Kooperencja 
w grupach kapitałowych) i ze względu na sektor, w którym zachodzą relacje kooperencyjne (roz-
dział 5 pt. Kooperencja w sektorze lotnicznym w śwoetle procesów deregulacji i globalizacji). 

Rozdział 4 autorstwa Marii Aluchny ma odpowiedzieć na „pytanie o determinanty rozwoju 
kooperencji w odniesieniu do charakterystyki przedsiębiorstwa oraz znaczenie zmian w otoczeniu 
dla tworzenia tych związków przy uwzględnieniu wzorców i dynamiki relacji w ramach grup [kapi-
tałowych – przyp. AJG]” (s. 159–160). W tym celu autorka w pierwszej kolejności charakteryzuje 
grupy kapitałowe, definiując pojęcie grupy kapitałowej (s. 160–163) oraz wskazując przyczyny 
tworzenia i cele grup kapitałowych (s. 163–166). Następnie w rozdziale 4 przedstawione zostały 
typy grup kapitałowych funkcjonujące w świecie, w tym np. koreańskie czebole czy kanadyjskie 
piramidy (s. 166–169), a w ślad za tą charakterystyką omówione zostały współczesne tendencje 
zmian w grupach kapitałowych (s. 169–172). W dalszej części rozdziału 4 autorka dowodzi, że 
w ramach grup kapitałowych realizowane są – co naturalne dla kooperencji – działania o charak-
terze zarówno współpracy, jak i rywalizacji. Przykładowo w obszarze dywersyfikacji działalności 
gospodarczej przedsiębiorstwa oferują komplementarne produkty i usługi, prowadzą sprzedaż 
krzyżową (współpraca), ale i działają na podobnych lub tych samych rynkach, konkurują o klien-
tów i zasoby (rywalizacja) (s. 180). Działania kooperacyjne i konkurencyjne przedstawione zostały 
także dla poszczególnych typów grup kapitałowych na świecie (s. 185–189). Ostatnią część me-
rytoryczną rozdziału 4 stanowi prezentacja kooperencji grup kapitałowych w Polsce. M. Aluchna 
konstatuje, że „związki kooperencyjne między spółkami w grupach kapitałowych pozostają tematem 
całkowicie niezbadanym” (s. 191), niemniej jednak przeprowadzone badania wskazują na szeroki 
zakres kooperacji w grupach kapitałowych i wąski zakres konkurowania wewnątrzgrupowego. 
Zdaniem autorki zakres i siła działań konkurencyjnych w grupach kapitałowych ograniczane są 
przez „unie personalne i dążenie do optymalizacji działań” (s. 193). Treść rozdziału 4 można uznać 
za cenną pomoc dla stosowania przez organy ochrony konkurencji doktryny jednego organizmu 
gospodarczego. 

Elżbieta Marciszewska, autorka rozdziału 5, uważa, że realizacja zasady otwartego nieba 
(ang. open sky) w Unii Europejskiej i nasilenie konkurencji na rynku lotniczym „stały się kataliza-
torem związków o charakterze kooperencyjnym” (s. 196). Prawdziwości tej tezy mają dowodzić 
rozważania poświęcone różnym formom kooperencji w transporcie lotniczym: partnerstwu stra-
tegicznemu (s. 198–203) i integracji kapitałowej (s. 204–208). Ponadto autorka omawia zjawisko 
współpracy linii sieciowych z przewoźnikami niskokosztowymi (s. 208–210). Finalna część roz-
działu 5 poświęcona jest perspektywom rozwoju kooperencji na rynku lotniczym (s. 210–217). 
E. Marciszewska podsumowuje, że „na rynku lotniczym kooperencja przybiera z reguły formy 
strategii partnera lub strategii integratora (...)”, „w transporcie lotniczym wciąż nie obserwujemy 
kooperencji międzysieciowej” (s. 213). Z omówionych przez autorkę wyników badań sektora lot-
niczego wynika, że coraz bardziej popularne stają się fuzje, które „jako forma kooperencji kon-
kurentów przeważają nad aliansami w generowaniu pozytywnych efektów współpracy. Jedynie 
w zakresie korzyści wynikających ze zdobywania nowych rynków alianse oceniane są lepiej niż  
fuzje” (s. 215). 

Ostatnim wnioskiem autorów książki, prezentowanym w zakończeniu, jest stwierdzenie, że 
„mimo rozwoju badań oraz praktycznych doświadczeń w zakresie tworzenia kooperencji można 
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odnieść wrażenie, że im bardziej zagłębiamy się w jej istotę, tym mniej o niej wiemy...” (s. 223). 
Wydaje się jednak, że wiedza o charakterze i złożoności kooperencji nie jest powszechna ani 
wśród teoretyków, ani praktyków. Przedstawiona publikacja niewątpliwie przyczyni się do ugrun-
towania pojęcia kooperencji w polskim piśmiennictwie nie tylko w dziedzinie nauk ekonomicznych 
czy nauk o zarządzaniu, lecz także nauk prawnych.

Dr	Agata	Jurkowska-Gomułka
Zakład Europejskiego Prawa Gospodarczego WZ UW
Sekretarz Naukowy CARS
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Sprawozdanie z warsztatów pt.  
„Kontrola	koncentracji	–	nowe	wyzwania	w	Europie”	 

(12	września	2013,	Urząd	Ochrony	Konkurencji	 
i	Konsumentów,	Warszawa)

W dniu 12 września 2013 roku w Centrum Konferencyjnym Urzędu Ochrony Konkurencji 
i Konsumentów w Warszawie odbyły się warsztaty zatytułowane Kontrola koncentracji – nowe 
wyzwania w Europie. Warsztaty towarzyszyły zorganizowanemu przez Prezesa UOKiK spotkaniu 
Europejskiej Grupy ds. Koncentracji. Uczestnikami paneli warsztatowych byli zarówno pracowni-
cy Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Komisji Europejskiej oraz organów antymono-
polowych m.in. Wielkiej Brytanii, Niemiec czy Irlandii, jak i praktycy prawa konkurencji z Polski, 
Niemiec, Irlandii oraz Belgii.

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w przemówieniu otwierającym warszta-
ty wspomniała że: „Przejęcia i fuzje przedsiębiorstw są zjawiskiem pozytywnym. Prowadzą do 
lepszej alokacji kapitału, wzmocnienia potencjału przedsiębiorców, co może przyczyniać się do 
postępu technicznego, lepszej jakości i większej dostępności towarów i usług, niższej ceny dla 
konsumentów. Dla wielu firm, szczególnie w czasach kryzysu gospodarczego, są szansą i koniecz-
nością, by rozwijać działalność. Jak uczy doświadczenie, negatywne konsekwencje koncentracji 
tylko w nielicznych przypadkach zmuszają urzędy ochrony konkurencji do interwencji w postaci 
zakazu, czy też decyzji warunkowej”.

Warsztaty podzielone zostały na dwa główne panele. Pierwszy z nich składał się z trzech czę-
ści: dotyczącej uproszczenia procedur w unijnym rozporządzeniu w sprawie kontroli koncentracji, 
dotyczącej kontroli pakietów mniejszościowych oraz dotyczącej przekazywania spraw pomiędzy 
Komisją Europejską a krajowymi organami ochrony konkurencji. Drugi panel poświęcono w cało-
ści zagadnieniu środków zaradczych – zobowiązań stosowanych przez urzędy antymonopolowe 
w decyzjach dotyczących koncentracji przedsiębiorców. 

Uczestnikami pierwszego z przedstawianych paneli byli: Maria Ulfvensjo Baltazis ze szwedz-
kiego organu antymonopolowego, Jens Peter Schmidt Partner w kancelarii Mayer Brown, Frank 
Montag Partner w kancelarii Freshfields Brackhaus Deringer, Johannes Lubking Naczelnik Wydziału 
w Dyrekcji Generalnej ds. Konkurencji Komisji Europejskiej, Perre Goffinet z belgijskiego organu 
antymonopolowego oraz Krzysztof Kanton Partner w kancelarii Sołtysiński Kawecki & Szlęzak. 

W przemówieniu wprowadzającym Johannes Lubking przyznał, że chociaż Rozporządzenie 
139/2004 oceniane jest jako generalnie właściwie działające narzędzie prawne, to jak każdy tego 
typu instrument powinno być regularnie unowocześniane. Dlatego też celem planowanych zmian 
jest m.in. usprawnienie i przyspieszenie czasu wydawania decyzji przez Komisję Europejską.

Wyróżnić należy trzy rodzaje planowanych zmian w Rozporządzeniu 139/2004. Po pierw-
sze, usprawnienie procedur i usunięcie nadmiernych barier biurokratycznych, w szczególności 
dotyczących mniej skomplikowanych koncentracji oraz skupienie zasobów Komisji na koncen-
tracjach problematycznych. Uproszczenie procedur zakłada m.in. próbę przesunięcia ok. 10% 
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spraw z do tzw. procedury uproszczonej, co w konsekwencji skumuluje ok 70% transakcji w tym 
typie notyfikacji. Usunięcie procedur biurokratycznych ma odbyć się m.in. poprzez zmniejszenie 
zakresu informacji wymaganych w formularzach zgłoszeniowych Form CO, Short Form CO oraz 
Form RS. Reforma zakłada również przyspieszenie procesu przednotyfikacyjnego. Konsultacje 
publiczne co do uproszczenia procedury notyfikacyjnej odbyły się w pierwszej połowie 2013 roku 
i spotkały się z aprobatą konsultujących je stron.

Po drugie panel zajął się także problemem udziałów mniejszościowych w procesie kontroli 
koncentracji. Komisja Europejska planuje bowiem rozszerzenie przeprowadzanej przez nią kon-
troli na koncentracje obejmujące nawet taki udział kapitałowy (możliwe jest wprowadzenie w tym 
zakresie systemu kontroli ex ante), gdyż może on prowadzić do zmniejszenia konkurencyjnych 
bodźców kierujących przedsiębiorcami po dokonaniu transakcji. W tym zakresie artykuły 101 oraz 
102 TFUE uznawane są za niewystarczające. Wyzwaniem stojącym przed Komisją jest wykreo-
wanie właściwego systemu kontroli, który będzie obejmował właściwe sprawy (generujące zagro-
żenia dla konkurencji), nie będzie powodował niepotrzebnego obciążania administracyjnego oraz 
będzie pasował do obecnego systemu kontroli. Z powodu problematyczności takich koncentracji 
Frank Montag zaproponował stworzenie testu, w związku z którym wyróżniać należy problema-
tyczne koncentracje z udziałem mniejszościowym, które miałyby podlegać badaniu Komisji. Test 
ten zawiera trzy przesłanki:
– powiązanie strukturalne pomiędzy przedsiębiorcami,
– znaczący wpływ na przedsiębiorcę (poprzez posiadania udziału mniejszościowego),
– relacje konkurencyjne pomiędzy badanymi podmiotami (zarówno horyzontalne, jak i wertykalne).

Peter Schmidt stwierdził natomiast, że przy planowaniu kontroli takich koncentracji trzeba 
brać pod uwagę krajowe prawo handlowe i obostrzenia związane z udziałami mniejszościowymi, 
różniące się w każdym kraju członkowskim Unii Europejskiej.

Najmniejsze kontrowersje w opisywanym panelu dotyczyły planowanych zmian w tzw. case 
refferals, a więc delegowania oceny koncentracji z państw członkowskich do Komisji i odwrotnie. 
Stwierdzono w tym miejscu, że system stworzony przez Rozporządzenie 139/2004 w tym aspek-
cie działa efektywnie, a jego reforma usuwająca część procedury zgłoszeniowej jeszcze bardziej 
usprawni obecną formułę. Przedstawione zmiany zakładają m.in. możliwość samodzielnego no-
tyfikowania koncentracji do Komisji przez jej uczestników (art. 4(5) Rozporządzenia 139/2004).

Drugi z zaplanowanych paneli zatytułowany Zakaz czy zgoda warunkowa – kluczowe czynniki 
decydujące o doborze i kształcie warunków dotyczył środków zaradczych stosowanych przez urzędy 
antymonopolowe w decyzjach dotyczących koncentracji przedsiębiorców. W panelu wzięli udział 
Lucyna Kołnierzak Specjalista UOKiK, Marcin Kolasińki Partner w kancelarii Baker & Mckenzie 
Krzyżowski i Wspólnicy, a także Carol Begent Zastępca Głównego Doradcy ds. Prawnych oraz 
Dyrektor ds. Międzynarodowych Brytyjskiej Komisji ds. Konkurencji. Oprócz praktyków prawa 
ochrony konkurencji w panelu uczestniczyli przedstawiciele świata biznesu: Simon Boyd Prezes 
Zarządu UPC Polska oraz Juliusz Komorek Dyrektor ds. Prawnych i Regulacyjnych, Sekretarz 
Spółki Ryanair, spółek, które w ostatnich latach zetknęły się z decyzjami Prezesa UOKiK lub 
Komisji Europejskiej, których częścią była analiza środków zaradczych.

Wypowiedzi uczestników panelu przedstawiły ciekawe i różne spojrzenia zarówno na efek-
tywność, jak i kwestie proceduralne związane z zastosowaniem środków zaradczych. W pierwszej 
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kolejności sposób implementowania oraz początki stosowania zobowiązań w decyzjach koncen-
tracyjnych w Wielkiej Brytanii przedstawiła Carole Begent. Po przedstawieniu krótkiej historii oraz 
źródeł, na których opierał się brytyjski urząd antymonopolowy w początkowym etapie stosowania 
takich środków, podkreśliła, że zobowiązania powinny być stosowane w ten sposób, by rzeczy-
wiście stanowić funkcje zaradcze, a nie jedynie łagodzić antykonkurencyjne skutki koncentracji. 

Jednocześnie w tej części panelu zauważone zostały główne rodzaje ryzyka, które powinny 
być brane pod uwagę przy projektowaniu zobowiązań strukturalnych:
– ryzyko dla konkurencji,
– ryzyko nabywców (zainteresowanie rynkowe częścią przedsiębiorstwa będącego treścią 

środka zaradczego),
– ryzyko wdrożenia środka zaradczego w życie (czasookres inwestycji).

Natomiast jako czynniki istotne dla zobowiązań behawioralnych wymienione zostały: wyra-
zistość/klarowność takiego środka służąca łatwej ocenie czy jest on rzeczywiście przestrzegany 
przez przedsiębiorcę oraz monitoring służący obserwowaniu i pilnowaniu jego zastosowania. 

Biorąca udział w panelu przedstawiciel Prezesa UOKiK podkreśliła natomiast, że z punktu widze-
nia Urzędu najlepszymi środkami są środki strukturalne ze względu na ich łatwą egzekwowalność.

Bardzo ciekawą wypowiedź, wskazującą brak przekonania do zastosowania środków struk-
turalnych jako łatwiejszych w przeprowadzeniu, przedstawił natomiast Simon Boyd Prezes UPC 
Polska, spółki, na którą w 2010 roku nałożone zostało zobowiązanie do wyzbycia się części mie-
nia przedsiębiorcy w związku z decyzją w sprawie koncentracji UPC Polska i Aster. Podkreślił on 
po pierwsze głęboką ingerencję Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w wybór 
podmiotu, któremu sprzedawana jest część przedsiębiorstwa będąca przedmiotem wydziele-
nia, co z punktu widzenia przedsiębiorcy stanowi przeszkodę w jego skutecznym zastosowaniu. 
W rzeczywistości bowiem sprzedaż wskazanych aktywów musi zostać zaakceptowana przez 
organ antymonopolowy, co generuje dodatkowe koszty i alokuje zasoby zarówno przedsiębiorcy, 
jak i Prezesa UOKiK, w skrupulatną analizę ekonomiczną proponowanych podmiotów. Ze strony 
przedsiębiorcy zwiększają się również koszty obsługi prawnej i ekonomicznej, niezbędnej dla 
wyboru podmiotu będącego akceptowalnym dla Prezesa UOKiK. Z powodu powyższego Prezes 
UPC Polska poddał w wątpliwość czy rzeczywiście środki strukturalne generują mniejsze proble-
my w zastosowaniu niż jego zdaniem, bardziej komfortowe z punktu widzenia przedsiębiorców, 
zobowiązania behawioralne. 

W czasie przeznaczonym dla Juliusza Komorka uczestnicy konferencji zapoznali się z prob-
lemami wynikającymi z zablokowanej w lutym 2013 roku przez Komisję Europejską koncentracji 
polegającej na zakupie przez Ryanair 70% akcji (prowadzącej do przejęcia całościowego pakietu 
akcji) w linii lotniczej AL. Transakcja opiewała na sumę 694 mln euro, a spółka Ryanair zapropono-
wała Komisji Europejskiej zarówno strukturalne, jak i behawioralne środki zaradcze. Proponowane 
przez przejmującego warunki zostały ukształtowane na podstawie środków zaradczych zasto-
sowanych w poprzednich koncentracjach dotyczących rynku linii lotniczych. Podczas procedury 
spółka zaproponowała komisji 6 różnych kombinacji zobowiązań (w tym 4 oficjalne). Jednym 
z nich było zawarcie Blocked Space Agreement dotyczącego konkurencji cenowej, drugim wy-
dzielenie około połowy przejmowanego podmiotu do sprzedaży innej linii lotniczej. W wydzielonej 
części linii lotniczej miały znaleźć się m.in. samoloty, personel czy inne składniki samodzielnej 
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linii lotniczej. Środki te zostały jednak uznane przez Komisję Europejską za niewystarczające, 
aby w ogólnym rozrachunku powstrzymać antykonkurencyjne skutki związane ze wzrostem siły 
ekonomicznej Ryanair.

Główne pytania, co do zastosowania środków zaradczych w praktyce, przedstawił Marcin 
Kolasiński. Po pierwsze, wskazał na czas, w którym organy ochrony konkurencji winny wskazać 
możliwe zagrożenia wynikające z planowanej koncentracji, tak by uniknąć sytuacji, kiedy uczest-
nicy koncentracji zostają przymuszeni do akceptacji proponowanych warunków z uwagi na krótki 
okres do zamknięcia transakcji. Wskazanie takiego momentu pozwoli bowiem na rzetelne prze-
prowadzenie analizy oraz negocjacji z organami antymonopolowymi pozwalającej na dobór jak 
najbardziej odpowiedniego środka dla konkretnego przypadku. Ponadto uregulowanie takiego 
momentu w ustawodawstwie lub aktach soft law wydaje się niezbędne dla właściwego zaplano-
wania i przeprowadzenia całej planowanej transakcji przez przedsiębiorcę, ta bowiem składa się 
nie tylko z aspektów związanych z prawem ochrony konkurencji, ale głównie z przepisami regu-
lującymi transakcje od strony prywatnoprawnej.

Drugim aspektem poruszonym w tej części panelu był problem podmiotu, który winien pro-
ponować środki zaradcze. Wskazane zostało, że takim podmiotem powinien być przedsiębiorca, 
gdyż to on najlepiej zna warunki i realia panujące na rynku, na którym ma dojść do transakcji, 
co pozwala na ściślejsze dostosowanie środka zaradczego do sytuacji rynkowej. Trzecim z po-
ruszonych problemów była niezbędność uregulowania procedury, w której powinno dojść do 
negocjacji środków zaradczych pomiędzy uczestnikami koncentracji a organem antymonopo-
lowy. Wyklarowanie jasnych zasad powinno bowiem przeciwdziałać niepewności uczestników 
koncentracji dotyczących tego, kiedy i w jakim okresie mogą spodziewać się wskazania środków 
zaradczych oraz jaki czas pozostaje im na udzielenie odpowiedzi organowi antymonopolowemu 
na pytanie, czy środek ten powinien zostać zaakceptowany, czy też zmodyfikowany ze względu 
na specyfikę rynku. 

Po blisko 6 godzinach warsztaty zakończyły się podsumowaniem przedstawionych powyżej 
stanowisk zarówno co do kwestii reformy procedur kontroli koncentracji, jak i zastosowania środ-
ków zaradczych podczas badania transakcji.

Dariusz Aziewicz
Doktorant w Zakładzie Europejskiego Prawa Gospodarczego Wydziału Zarządzania UW
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Polska po raz pierwszy w historii w Radzie ICAO 
W dniu 1 października 2013 roku, po raz pierwszy w historii, Polska została wybrana do Rady 

najważniejszej organizacji lotniczej na świecie – Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego 
(International Civil Aviation Organization, ICAO) i tym samym znalazła się w wąskim gronie 36, spośród 
191, państw członkowskich, które pokierują pracami ICAO przez najbliższe trzy lata. To wielki sukces 
Polski i jednocześnie docenienie przez cały świat naszych zasług dla lotnictwa cywilnego.  

Wybory do Rady ICAO miały miejsce podczas 38. sesji Zgromadzenia ICAO w siedzibie organizacji 
w Montrealu. W 66-letniej historii ICAO Polska jeszcze nigdy nie posiadała swojego przedstawiciela w 
Radzie, mimo że nasz kraj jest jednym z państw, które jako pierwsze podpisały Konwencję Chicagowską w 
1944 roku. Kandydatura Polski była zgłaszana w wyborach do Rady ICAO dwukrotnie, w latach 1974 oraz 
1980, ale nie uzyskaliśmy wówczas wymaganej większości głosów. Decyzję o kandydowaniu Polski w 
wyborach do Rady ICAO po raz trzeci podjął Minister Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej 
Sławomir Nowak. W jego imieniu podczas dwutygodniowej 38. sesji Zgromadzenia ICAO Polskę 
reprezentował Piotr Ołowski, Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego. 

Wybór Polski do organu wykonawczego w tak prestiżowej organizacji to dostrzeżenie przez cały 
świat zasług Polski dla lotnictwa cywilnego i jednocześnie szansa na lepsze reprezentowanie polskich 
interesów na rynku światowym. W Montrealu, gdzie mieści się siedziba organizacji, stałą przedstawicielką 
Polski w Radzie ICAO będzie dr Małgorzata Polkowska, ekspert prawa lotniczego i wykładowca 
akademicki na polskich oraz zagranicznych uczelniach, związana z Urzędem Lotnictwa Cywilnego od 11 
lat. 

Nie jest rzeczą prostą zdobycie poparcia i zaufania innych władz lotniczych na całym świecie. 
Świadczy o tym chociażby powstawanie grup, których celem jest wzajemne wspieranie się państw 
zmierzające do uzyskania członkostwa w Radzie ICAO. Polska od 2009 roku jest członkiem Central 
European Rotation Group (CERG), w której skład wchodzą oprócz Polski: Bułgaria, Czechy, Rumunia, 
Słowacja, Słowenia, Węgry oraz starająca się o członkostwo Grecja. Państwa te kandydują rotacyjnie w 
kolejnych wyborach do Rady ICAO na mocy porozumienia, które ustala zasady współpracy oraz rotacji w 
reprezentowaniu regionu Europy Środkowo-Wschodniej w Radzie ICAO. W tym roku Polska objęła 
przewodnictwo w grupie na następne trzy lata. 

Do Rady ICAO są wybierani przedstawiciele 36, ze 191, państw członkowskich ICAO na trzyletnią 
kadencję. Kraje wybierane są spośród trzech grup: państw odgrywających główną rolę w dziedzinie 
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przedstawicielką Polski w Radzie ICAO będzie dr Małgorzata Polkowska, ekspert prawa lotnicze-
go i wykładowca akademicki na polskich oraz zagranicznych uczelniach, związana z Urzędem 
Lotnictwa Cywilnego od 11 lat.
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Nie jest rzeczą prostą zdobycie poparcia i zaufania innych władz lotniczych na całym świe-
cie. Świadczy o tym chociażby powstawanie grup, których celem jest wzajemne wspieranie się 
państw zmierzające do uzyskania członkostwa w Radzie ICAO. Polska od 2009 roku jest człon-
kiem Central European Rotation Group (CERG), w której skład wchodzą oprócz Polski: Bułgaria, 
Czechy, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Węgry oraz starająca się o członkostwo Grecja. Państwa 
te kandydują rotacyjnie w kolejnych wyborach do Rady ICAO na mocy porozumienia, które ustala 
zasady współpracy oraz rotacji w reprezentowaniu regionu Europy Środkowo-Wschodniej w Radzie 
ICAO. W tym roku Polska objęła przewodnictwo w grupie na następne trzy lata.

Do Rady ICAO są wybierani przedstawiciele 36, ze 191, państw członkowskich ICAO na 
trzyletnią kadencję. Kraje wybierane są spośród trzech grup: państw odgrywających główną rolę 
w dziedzinie przewozów lotniczych, państw niereprezentowanych z innego tytułu, a mającym 
największy wkład w dostarczaniu udogodnień dla międzynarodowej cywilnej żeglugi powietrznej 
oraz państw niewybranych w pierwszej ani drugiej części, gwarantujących, że wszystkie główne 
obszary geograficzne będą reprezentowane w Radzie ICAO. Polska kandydowała z grupy trzeciej 
jako reprezentant Europy Środkowo-Wschodniej i uzyskała bardzo dobry wynik, zdobywając 147 
głosów poparcia. Dla porównania najlepsze w tej samej grupie Zjednoczone Emiraty Arabskie 
zdobyły 158 głosów.

ICAO jest wyspecjalizowaną agencją Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ), odpo-
wiedzialną przede wszystkim za opracowywanie i wdrażanie międzynarodowych przepisów 
regulujących bezpieczeństwo ruchu lotniczego, ekonomię transportu lotniczego oraz ochronę 
środowiska, która jest jednym z priorytetów Organizacji. ICAO została powołana w 1944 roku na 
mocy Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym (tzw. Konwencji Chicagowskiej). Rada 
jest stałym organem kierującym działalnością ICAO, odpowiedzialnym przed Zgromadzeniem. 
Składa się z przedstawicieli 36 państw wybieranych na trzy lata. Przewodniczącym Rady jest 
aktualnie Pan Roberto Kobeh González z Meksyku. Wybory nowego Przewodniczącego odbędą 
się w listopadzie br.

Marta	Chylińska
Urząd Lotnictwa Cywilnego 
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Continuation	of	the	debate	on	the	2013	Draft	Amendment	to	the	Competition	Act	 
(From the Editor-in-Chief) 

Amendment	Debate	

Aleksander Maziarz,	A	few	comments	on	the	Draft	Amendment	to	the	Act	on	Competition	
and	Consumer	Protection
Table	of	contents:
I. Introduction
II. Remedies
III. Liability of individuals
IV. Non-contest plea
V. Fines
VI. Leniency Program
VII. Conclusions
Summary: This paper presents some of the changes proposed by the Draft Act Amending the 
Law on Competition and Consumer Protection of 2007. They are analyzed in comparison with 
analogous solutions adopted in EU law as well as in selected countries. The article also assesses 
the planned amendments in light of the views expressed by Polish doctrine. The summary of the 
article contains a synthetic evaluation of the entire Draft Amendment Act.
Keywords: changes in the Act on competition and consumer protection, remedies, penalties, 
leniency program.

Dominik Wolski,	A	few	remarks	on	selected	institutions	proposed	in	the	Draft	Amendments	
to	the	Polish	Competition	Act
Table	of	content:	
I. Introductory remarks
II. Merger control 
III. Managers’ responsibility
IV. Voluntary submission to penalties (settlements)
V. Public disclosure of possible violations of consumer protection law that might cause a signi-

ficant loss or unfavorable consequences for a broad range of consumers 
VI. Summary
Summary:	In this short article, the author mentions key legal institutions proposed in the 2013 
Draft Amendment Act to the Polish Competition and Consumer Protection Act. It is the first time 
for all of these institutions to appear in the domestic competition law system. Key among them is 
the introduction of two-phase merger control proceedings and protection against abusing merger 
control rules where a concentration is conducted in multiple steps. Important is also the introduction 
of managers’ responsibility for competition law breaches as well as voluntary submission to 
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penalties (settlements). Public disclosure of a possible violation of consumer law, that might cause 
significant loss or unfavorable consequences for a broad range of consumers, is also of note. The 
author aims not only to present the various doubts concerning these new institutions, in particular 
what obstacle might appear in legal practice, but also present those amendments, which should 
be evaluated positively. 
Key words: competition and consumers protection act, amendments, merger control, managers’ 
responsibility, voluntary submission to penalty, possibility of cause consumers significant  
damage.

Anna Piszcz,	The	“manager”	in	the	Government’s	Draft	Amendment	Act	to	the	Competition	 
Act 
Table	of	contents:
I. Introduction
II. Definition of a “manager”
III. Prerequisites for the liability of managers and its scope in Article 6a Competition Act
IV. Setting fines on a manager under Article 106a Competition Act
Summary This article considers a number of legal provisions concerning “managers” that have 
been included in the Government’s 2013 Draft Amendment Act to the Competition and Consumers 
Protection of 2007. The author indicates some potential difficulties that might arise if such provisions 
were in fact to be introduced into the national competition law system. At the same time, the author 
attempts to answer questions such as how the Draft could be modified. 
Key	words:	manager, undertaking, part of an undertaking, management liability, fines.

Piotr Semeniuk, Szymon Syp,	“Throwing	out	the	baby	with	the	bathwater”	–	about	leniency 
plus	in	Poland
Table	of	contents:	
I. Leniency plus – introductory remarks
II. Leniency plus – as an element of an optimal leniency program in Poland?
III. The requirement of “another” agreement and its consequences   
IV. Various aspects of “another” agreement
 1. The time aspect
 2. The subject-based aspect
 3. The aspect relating to separate relevant markets
V. Conclusions – how to escape the standoff?
Summary:	This paper aims to assess the planned changes to the Polish Competition Act of 
2007 discussing in detail the introduction of a legal institution which is a novum for the Polish 
legal system – leniency plus. The goal of leniency plus is to grant an additional fine reduction to 
an entrepreneur that submitted an unsuccessful leniency application (which, under the current 
law, would not give rise to a fine reduction), but disclosed to the NCA information on another, so 
far unknown illegal agreement in which that company participates. The paper first discusses the 
institution of leniency plus and criticizes its economic justification, its proposed form and its role 
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in detecting anti-competitive agreements. The core of the paper presents various legal difficulties 
in determining the meaning of “another” agreement.
Key	words: Polish competition law, changes to the Polish competition law, leniency plus, amnesty 
plus, administrative fines, another agreement.

Further	voices	in	the	Amendment	Debate (Tomasz Bagdziński, Robert Gago i Przemysław 
Rosiak, Dariusz Aziewicz, Jarosław Sroczyński, Krystyna Kowalik-Bańczyk) 

Articles

Antoni Bolecki, Particular	features	of	franchising	in	competition	law
Tables	of	contents: 
I. Introduction 
II.  Franchising
 1. Franchising – definition of the term 
 2.  Franchising – specific features central to antitrust assessment 
III.  Main franchising types in competition law
IV.  Main admissible restrictions of a franchisee’s freedoms
 1. Intellectual property law 
 2. Unification of promotional campaigns
 3. Reporting obligation 
 4. Horizontal relations between parties to a franchising agreement
V.  Fixing retail prices in franchise chains
 1. Fixing retail prices in franchise chains
 2. Case law pertaining to RPM in franchise chains
 3. RPM in franchise chains and in standard distribution channels
VI.  Non- compete clauses 
VII.  Selective and exclusive distribution within the same franchise chain
VIII.  Point of sales location requirements
IX.  Conclusions
Summary:	This article aims to identify those special elements of franchising, important to 
antitrust assessment, which differentiate it from traditional distribution. It is fair to say that some 
restrictions on the rights of a franchisee contained in franchise agreements will be treated with 
more leniency than if they were included in a standard distribution agreement. The analysis 
covers the following areas: a) general restrictions typical to franchising; b) RPM; c) non-
compete obligations; d) combining selective and exclusive distribution; e) point-of-sale location  
requirements. 
Keywords: franchising, vertical restraints, exclusive distribution, selective distribution, non-
compete obligation, restrictions related to intellectual property rights, restrictions related to 
location, exchange of information in vertical relations, sale price reporting, unification of advertising  
campaigns, RPM.
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Anna Mokrysz-Olszyńska, Directive	2011/83/EU	of	25	October	2011	on	consumer	rights	as	
the next step towards the creation of uniform rules of competition on the EU market 
Table	of	contents: 
I. Outline of the problem: different contract law traditions in the civil law system and in the com-

mon law system 
II. Complete harmonisation vs. minimum harmonisation – which direction is appropriate for the 

development of EU consumer law? 
III. Directive 2011/83/EU of 25 October 2011 on consumer rights – the result of a compromise 
IV. Evaluation of Directive 2011/83/EU from the point of view of its impact on undertakings and 

consumers as well as the tasks of national legislature 
V. Conclusions 
Summary:	Directive 2011/83/EU on consumer rights was adopted on 25 October 2011 repealing 
Directive 85/577/EEC on contracts negotiated away from business premises and Directive 97/7/EC 
on the protection of consumers in respect of distance contracts. It also amended Directive 93/13/
EEC on unfair terms in consumer contracts and Directive 1999/44/EC on the sale of consumer 
goods and associated guarantees. Directive 2011/83/EU is the next step in the clarification and the 
adjustment to current market conditions of traditional principles of freedom and sanctity of contracts. 
At the same time, the new Directive is the result of a compromise, which finalized several years 
of discussions on the replacement of minimum harmonisation by complete harmonisation in the 
area of consumer rights in the EU. Introducing complete harmonisation of matters covered by the 
repelled Directive, the Directive constitutes a breakthrough in the manner in which EU consumer 
law is formulated, which used to only set minimum standards of consumer protection. The new 
Directive sets a new direction for EU consumer law. It is now expected that the historically derived 
differences in national provisions applicable so far in the internal market will be gradually standardized 
in the area of traditional contracts also, similarly to what already took place in relation to atypical 
contracts (contracts negotiated away from business premises and distance contracts, including 
e-commerce). In particular, the paper evaluates the 2011/83/EU Directive from the perspective of 
its impact on undertakings and consumers as well as the tasks of national legislature. 
Key	words: directive on consumer rights, functioning of internal market, harmonisation, consumer 
protection, EU law, consumer contracts. 

Maciej Fornalczyk, Teckal	doctrine	–	exception	which	becomes	rule	
Table	of	contents:
I. Introduction 
II. Notion of a market in public services 
III. Specifics of public services markets
IV. Teckal doctrine as an instrument of public intervention 
V. Conclusions
Summary:	Public services are often perceived as extraordinary goods despite the fact that they 
constitute a normal article of market economy and are subjected to economic mechanisms, like 
any other. Not unlike other entrepreneur, suppliers of public services bear costs and risks of their 
economic activity – they compete “on the market” or “for the market”. Free competition allows 



www.ikar.wz.uw.edu.pl            internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 2013, nr 7(2)

Contents, Summaries and Key words177

consumers to receive a fair share of efficiencies and welfare. Yet public services are specific in 
that they must meet certain (defined) criteria, both qualitative and quantitative. This leads to the 
conclusion that public authorities play a significant role in the definition of specific relevant markets 
for the delivery of public services – they are responsible for setting the boundaries of such markets. 
Public authorities play a regulatory role with respect to the relevant markets in question. Costs of 
the fulfilment of the publically imposed requirements push consumer price upwards, a fact that 
will make such service less common (universal). Public intervention focuses on mitigating these 
negative budgetary results for consumers. In a massive number of cases, public intervention 
eliminates competition from the market due to the common use of direct awards of public contract. 
The use of the Teckal doctrine erodes efficient competition, which in turn leads to the limitation 
of consumer welfare.
Key	words: competition, Teckal doctrine, assignment of public services, demand, supply, equilibrium 
price, relevant market, territorial self-government unit 

Competition	law	abroad

Marta Michałek, An outline of Swiss competition law 
Table	of	contents:
I. Introductory remarks
II. History
III. Sources of competition law
IV. Aim and scope of the application of the Act
V. Competition law authorities
VI. Anti-competitive agreements
VII. Abuse of dominant position
VIII. Control of concentrations
IX. Sanctions
X. Concluding remarks
Summary:	This article focuses on Swiss competition law, as outlined on the basis of the relevant 
legislation and case law. The paper presents selected key aspects (in relation to both substantive 
and procedural law) of Swiss anti-trust law regarding, inter alia, its scope, competition protection 
authorities, as well as “the three traditional pillars of competition law” (agreements restricting 
competition, abuse of dominance and control of concentrations). Noted in the text are some of 
the differences and some of the similarities between Swiss, Polish and EU competition law. The 
imminent revision of the Federal Act on cartels and other competition restrictions is considered in 
the closing remarks, as is the strengthening of the relations between Switzerland and the European 
Union in the field of competition law.
Key	words: undertaking, hardcore agreement, prohibition per se, dominant position, control, 
dominance plus test, sanctions, leniency program, amendment

Antitrust law in the USA. A subjective overview of the developments of recent months (Tomasz 
Bagdziński) 
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Legislation	and	case	law	reviews	

Table of judgments of the Supreme Court 
Table of judgments of the Court of Appeals in Warsaw 
Table of judgments of the Court of Competition and Consumer Protection 

Italy	has	infringed	its	obligation	to	implement	EU	rail	transport	provisions.
  Judgment of the Court of 3 October 2013 in case C-369/11 European Commission v Italian 

Republic (Łukasz Gołąb) 
Decision	of	the	UOKiK	President	concerning	a	cartel	on	the	fixing	of	minimal	prices	for	the	
assignment	of	rights	to	access	TV	broadcasts	in	a	„pay-per-view”	system	(Tomasz Krzyżewski)

Books	reviews

Mateusz Błachucki, Polish Competition Law – Commentary, Case Law and Texts, Office of 
Competition and Consumer Protection, Warsaw 2013, 184 s. (Anna Laszczyk) 

Marcin Olszak, Bankowe normy ostrożnościowe [Banking prudential norms], Wydawnictwo 
Temida 2, Białystok 2011 (Wojciech Podlasin) 

Joanna Cygler, Maria Aluchna, Elżbieta Marciszewska, Marzanna Katarzyna Witek-Hajduk, 
Grzegorz Materna, Kooperencja przedsiębiorstw w dobie globalizacji. Wyzwania strategicz-
ne, uwarunkowania prawne [Cooperation between undertakings in the globalisation era. 
Strategic challenges, legal considerations], Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 
2013 (Agata Jurkowska-Gomułka)

Events	and	activity	reports	

Report	on	the	Workshop	on	„Control	of	Concentrations	–	new	challenges	in	Europe”	 
(12 September 2013, Office of Competition and Consumers Protection, Warsaw) (Dariusz 
Aziewicz) 

First	time	for	Poland	in	the	ICAO	Council (Marta Chylińska) 
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Redakcja będzie dbać, żeby w iKAR nie miały miej-
sca przypadki ghostwriting czy guest authorship. 

Zasady  
recenzowania 

Wszystkie teksty każdego numeru iKAR są wstęp-
nie recenzowane przez redaktora tematycznego. 

Artykuły są oceniane przez dwóch niezależnych 
recenzentów spoza CARS. Autorzy i recenzenci 
nie znają swoich tożsamości (double blind peer 
review). 

Recenzja jest sporządzana na formularzu w wer-
sji dla tekstów prawniczych i ekonomicznych, 
dostępnym na stronie www.ikar.wz.uw.edu.pl. 
Recenzja kończy się jednoznacznym wnioskiem 

co do dopuszczenia artykułu do publikacji lub 
jego odrzucenia. 

Zbiorcza lista recenzentów iKAR jest publikowana 
w ostatnim numerze iKAR w danym roku. 

Prawa autorskie
iKAR jest dostępny dla każdego czytelnika na 
podstawie nieodpłatnej licencji Creative Commons 
3.0 Polska (http://creativecommons.org/licenses/
by-nc-nd/3.0/pl/). 

Korzystanie z zawartości całego numeru oraz 
z każdego z jego tekstów jest zatem uzależnione 
wyłącznie od akceptowania przez użytkownika 
trzech zasad: uznania autorstwa, korzystania 
z tekstów tylko dla celów niekomercyjnych oraz 
nietworzenia na ich bazie utworów zależnych.

Udostępnianie
iKAR jest publikowany pierwotnie w wersji elek-
tronicznej za pośrednictwem odrębnej strony 
internetowej www.ikar.wz.uw.edu.pl.

Jest udostępniany w wersji .pdf dostosowanej 
m.in. do e-booków.

Będzie także dostępny we wszystkich najważniej-
szych polskich bazach wolnego dostępu oraz – na 
zasadach niewyłącznych – w bazach największych 
polskich wydawców książek i czasopism z zakresu 
prawa, ekonomii i zarządzania. 

Rekomendowany skrót cytowania iKAR 



www.ikar.wz.uw.edu.pl            internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 2013, nr 7(2)

Imię i nazwisko autora            Tytuł artykułu tytuł artykułu tytuł artykułu tytuł artykułu180

Centrum Studiów Antymonopolowych 
i Regulacyjnych

prowadzi badania naukowe 

wydaje książki i periodyki,
w tym YARS www.yars.wz.uw.edu.pl 
oraz iKAR www.ikar.wz.uw.edu.pl

organizuje konferencje naukowe i warsztaty 

świadczy usługi doradcze i prowadzi 
szkolenia 

oferuje studia podyplomowe ARIS 
www.aris.wz.uw.edu.pl

prowadzi Otwarte Seminarium Doktoranckie 

współpracuje z instytucjami naukowymi 
w kraju i zagranicą oraz z organami 
regulacyjnymi (UKE, URE, UTK) 


