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iKAR	wraz	z	komentarzami	do	UOKiK
(od redaktora numeu)

Oddany właśnie do rąk Czytelników numer iKARA jest już piątym (trzecim regularnym), jaki 
ukazał się w 2014 r. W odróżnieniu od licznych numerów z lat 2012–2013 (oraz podobnie jak 
w przypadku pozostałych numerów z tego roku) zawarte w nim opracowania nie nawiązują do 
zagadnień nowelizacji ustawy antymonopolowej. Jej treść została już „definitywnie” określona 
w ustawie nowelizującej z dnia 10 czerwca 2014 r. Jednocześnie miejscem na kontynuację ocen 
i dyskusji dotyczących brzmienia, konstrukcji lub celowości nowych przepisów ustawy o ochro-
nie konkurencji o konsumentów stały się (m.in.) drugie wydania komentarza do tego aktu, tj. ko-
mentarz pod redakcją Tadeusza Skocznego oraz ten autorstwa mojego i Małgorzaty Sieradzkiej. 
Opublikowanie tych komentarzy o kilka lub kilkanaście dni „poprzedziło” ukazanie się niniejszego 
numeru iKARA. W mojej ocenie wszak wysoka merytoryczna wartość tego kwartalnika wyklucza 
traktowanie go jako mogącego pozostawać niejako w cieniu wydania wspomnianych publikacji. 
Poza tym – posługując się terminologią antymonopolową – uważam, że iKAR „działa” na pro-
duktowo odrębnym rynku właściwym niż rynek komentarzy do ustawy o ochronie konkurencji 
i konsumentów. 

Jako numer regularny, niejako tradycyjnie, zawiera on opracowania o zróżnicowanej tematyce 
z zakresu prawa ochrony konkurencji i konsumentów (pomijając zarazem problematykę regulacji). 
Wypada wszak zauważyć, że instytucja rynku właściwego w działalności sklepów wielkopowierzch-
niowych stanowiła przedmiot dwóch opracowań – jednego o charakterze artykułowym (autorstwa 
Sławomira Dudzika i Aleksandra Tombińskiego) oraz drugiego stanowiącego przegląd praktyki 
decyzyjnej Prezesa UOKiK w tej materii (Andrzej Madała). W związku z częstymi fuzjami, jakie 
w ostatnich latach miały miejsce w sektorze tzw. nowoczesnych form handlu detalicznego (tzw. 
rynki HSD), wspomniana problematyka nabrała doniosłości praktycznej, rodząc zarazem obszary 
rozbieżnych ocen, w szczególności w związku z brakiem jednolitości kwalifikacji przyjmowanych 
przez Prezesa UOKiK (na co trafnie zwracały uwagę ww. opracowania). 

Po raz pierwszy na łamach iKARA ukazuje się artykuł poświęcony klauzulom największego 
uprzywilejowania autorstwa Pawła Wanasza, w którym wnikliwie zaprezentował on rodzaje tych 
klauzul, ich prokonkurencyjne aspekty, a także możliwe kwalifikacje antymonopolowe. Interesujące 
jest opracowanie Marcina Kolasińskiego, rozpatrujące zakres zastosowania reżimu antymono-
polowego do działalności NFZ oraz ZUS (wskazujące zarazem na przypadki dyskusyjne, „gra-
niczne”). Część artykułową zamyka tekst Marty Stryszowskiej ukazujący kazus przejęcia Media 
Regionalne przez Polskapresse z perspektywy ekonomicznej.

W ramach cyklu „Prawo konkurencji na świecie” Ilona Szwedziak-Bork przedstawia szczegóły 
ósmej noweli niemieckiej ustawy kartelowej. 

Stosunkowo rozbudowana jest część poświęcona przeglądowi prawa i orzecznictwa. Obejmuje 
ona dwa opracowania autorstwa Agaty Jurkowskiej-Gomułki (jedno dotyczące Rekomendacji 
Europejskiej Sieci Konkurencji z grudnia 2013 r. oraz drugie zawierające omówienie wyroku 
w sprawie Kone, stanowiącego kolejny krok w ramach rozbudowy unijnego dorobku dotyczącego 
private enforcement). Nieczęsto sądy unijne mają okazję rozpatrywać sprawy z zakresu kontroli 
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koncentracji (a tym bardziej na rynkach nowych technologii); tejże problematyki dotyczy wyrok 
w sprawie Cisco (fuzja między Skype i Microsoft), który skomentowany został przez Dariusza 
Aziewicza. Przedmiotem glos do orzeczeń sądów polskich były tym razem wyłącznie tegoroczne 
wyroki Sądu Najwyższego dotyczące: (i) wzorca przeciętnego konsumenta – glosa Małgorzaty 
Sieradzkiej, (ii) istotności zaniechania praktyki antykonkurencyjnej na potrzeby wymiaru kary 
pieniężnej – glosa Anny Piszcz czy wreszcie (iii) antymonopolowej oceny RPM w kontekście 
oddziaływania tej praktyki na interes publiczny – glosa mojego autorstwa. Przegląd praktyki de-
cyzyjnej Prezesa UOKiK obejmuje prezentację niektórych z najnowszych decyzji tego organu, 
które dotyczyły naruszeń zbiorowych interesów konsumentów na rynku usług finansowych (Natalia 
Matlak), a także wspomniane już wyżej opracowanie Andrzeja Madały.

Na przegląd piśmiennictwa składa się recenzja autorstwa Marka Szydło, w której bardzo 
wysoko ocenił rozprawę habilitacyjną Agaty Jurkowskiej-Gomułki, pt. Publiczne i prywatne egze-
kwowanie zakazów praktyk ograniczających konkurencję: W poszukiwaniu zrównoważonego mo-
delu współistnienia (Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, 
Warszawa 2013). Książka ta zwyciężyła w tegorocznym konkursie na Nagrodę CARS 2014, który 
od 2 lat organizowany jest przez Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych (CARS) WZ 
UW. Sprawozdanie z uroczystości wręczenia tej nagrody stanowi ostatnią z pozycji tego numeru. 

Dziękuję Autorom za przygotowanie opracowań, jakie ukazały się w niniejszym numerze na-
szego kwartalnika. Stanowią one kolejny wkład do krajowego dorobku doktryny prawa ochrony 
konkurencji i konsumentów. Szczególne słowa podziękowania należą się także Recenzentom. Ich 
opinie w licznych przypadkach były bardzo rzetelne i szczegółowe, z jednej strony przyczyniając 
się do poprawy jakości pozycji publikowanych w części artykułowej tego numeru, z drugiej zaś 
(rzadziej) – do odrzucenia zaproponowanych tekstów. 

Prof. KA dr hab. Konrad Kohutek
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koncentracji sieci sklepów wielkopowierzchniowych.  

W kierunku konwergencji praktyk krajowych i unijnych?
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Streszczenie
Celem artykułu jest weryfikacja tezy o postępującej konwergencji w podejściu unijnych i krajo-
wych organów ochrony konkurencji do kwestii wyznaczenia rynków produktowych na potrzeby 
kontroli koncentracji, na przykładzie sektora handlu detalicznego artykułami konsumpcyjnymi 
codziennego użytku (AKCU) w sklepach wielkoformatowych. Analiza decyzji wybranych orga-
nów ochrony konkurencji w UE ukazuje, że część organów wprowadziła asymetryczną definicję 
rynku, przyjmując, że z punktu widzenia supermarketów oraz dyskontów za ich konkurentów 
uznaje się również hipermarkety, podczas gdy z punktu widzenia hipermarketów, supermarkety 
i dyskonty z nimi nie konkurują. Inne organy natomiast uznają, że wszystkie trzy formaty sklepów 
wielkopowierzchniowych ze sobą konkurują. Różnice w orzecznictwie nie wydają się przy tym 
odzwierciedlać inherentnych różnic w strukturze konkurencji na poszczególnych rynkach naro-
dowych. Tym samym nie może zostać pozytywnie zweryfikowana postawiona na wstępie teza. 
Autorzy postulują zatem intensyfikację współpracy między organami ochrony konkurencji w celu 

*  Prof. dr hab. Sławomir Dudzik Katedra Prawa Europejskiego UJ. Członek Rady Doradczej przy Prezesie UOKiK. Partner w Kancelarii SPCG  
w Krakowie.

** Mgr Aleksander Tombiński Associate w dziale prawa konkurencji Clifford Chance Bruksela.
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wypracowania dobrych praktyk co do sposobów wyznaczenia rynków właściwych na potrzeby 
kontroli koncentracji.

Słowa	kluczowe:	kontrola koncentracji; rynek produktowy; definicja asymetryczna; handel deta-
liczny artykułami konsumpcyjnymi codziennego użytku

I.	Wstęp
Stosowanie prawa konkurencji we wszystkich jego obszarach wymaga wyznaczenia rynku 

właściwego. Dopiero dysponując bowiem narzędziem w postaci prawidłowej definicji rynku właści-
wego, organy ochrony konkurencji mogą identyfikować i skutecznie przeciwdziałać ograniczeniom 
konkurencji1. Komisja Europejska trafnie przy tym kładzie nacisk na konieczność zapewnienia 
przejrzystości działań w tym obszarze. Jest to szczególnie ważne w odniesieniu do definiowania 
rynku właściwego na potrzeby kontroli koncentracji przedsiębiorstw, ponieważ umożliwia, zwłaszcza 
przedsiębiorstwom zainteresowanym daną transakcją (połączeniem z innym przedsiębiorstwem, 
nabycie akcji lub udziałów innego przedsiębiorstwa, utworzeniem wspólnego przedsiębiorstwa 
itd.), ocenić szanse uzyskania zgody właściwego organu ochrony konkurencji oraz uwzględnić 
w swych kalkulacjach koszty koniecznych dostosowań do wymagań stawianych przez ten organ 
w tzw. decyzjach warunkowych. 

Choć w Unii Europejskiej kontrola koncentracji przedsiębiorstw funkcjonuje zarówno na 
szczeblu ponadnarodowym, jak i krajowym, podejście do definiowania rynków właściwych op-
arte na kryteriach ekonomicznych powinno co do zasady skutkować analogicznymi wynikami, 
niezależnie który organ jest w danej sprawie właściwy. Nie można oczywiście pomijać specyfiki 
poszczególnych rynków krajowych lub lokalnych, niemniej jednak zniesienie w ramach rynku 
wewnętrznego UE barier w przepływie towarów usług i kapitału powinno ograniczać stosowanie 
rozwiązań partykularnych. 

Celem niniejszego artykuły jest weryfikacja tezy, iż bardziej ekonomiczne podejście (more 
economic approach) do stosowania prawa konkurencji w Europie powinno prowadzić do daleko 
idącej konwergencji stanowisk w definiowaniu rynków właściwych (przede wszystkim w aspek-
cie produktowym) przez organy ochrony konkurencji (zarówno Komisję Europejską, jak i orga-
ny krajowe), natomiast ewentualne różnice powinny być usprawiedliwione w świetle właściwie 
przeanalizowanych i jasno wyłożonych przez organ danych ekonomicznych, przede wszyst-
kim o charakterze ilościowym. Swoje rozważania odniesiemy przy tym do sektora sprzedaży 
detalicznej artykułów konsumpcyjnych codziennego użytku (AKCU), w tym przede wszystkich 
w sieciach sklepów wielkopowierzchniowych. Jest to sektor o szczególnym znaczeniu dla kon-
sumentów z uwagi na jego związek z zaspokajaniem podstawowych ich potrzeb. Koncentracje 
w tym sektorze (w zależności od rozmiarów transakcji) podlegają kontroli na szczeblu unijnym 
lub krajowym (kontrola unijna wyłącza przy tym co do zasady możliwość kontroli krajowej), a za-
tem dobrze nadaje się on do badania podejścia różnych organów do kwestii definiowania rynku  
właściwego.

1 Por. obwieszczenie Komisji w sprawie definicji rynku właściwego do celów wspólnotowego prawa konkurencji (97/C 372/03), Dz.Urz.WE 1997, 
C 372/5, pkt 2.
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II.	Sektor	sprzedaży	detalicznej	artykułów	konsumpcyjnych	
codziennego	użytku

W sektorze AKCU przy definiowaniu rynku właściwego w ujęciu produktowym, Komisja 
Europejska, a za nią organy ochrony konkurencji państw członkowskich, rozróżniają nowoczesne 
oraz tradycyjne formy handlu2.

Za nowoczesne formy handlu detalicznego uznawane są hipermarkety, supermarkety 
i dyskonty, które tworzą tzw. rynek HSD. Rynek ten dzielony jest tradycyjnie na dwa segmenty: 
hipermarketów oraz supermarketów i dyskontów3. Cechą, która pozwala na rozróżnienie hipermar-
ketów od dwóch pozostałych nowoczesnych form handlu detalicznego jest powierzchnia sklepu. 
Warto jednak zauważyć, że różnice powierzchni pociągają za sobą różnice co do innych cech 
prowadzonej działalności, w tym odnośnie do oferowanego asortymentu lub lokalizacji sklepu. 
Dyskonty w stosunku do supermarketów i hipermarketów charakteryzuje także daleko posunięta 
polityka obniżania kosztów i cen oraz prostota wystroju4. Tego rodzaju różnice są jednak w wielu 
przypadkach trudno kwantyfikowalne, a zatem nie zawsze mogą stanowić użyteczne narzędzie 
analizy rynku. 

Do form tradycyjnych handlu zaliczamy głównie tzw. sklepy osiedlowe. Pojęcie to obejmuje 
sklepy o małej powierzchni, gdzie towar podaje sprzedawca, chociaż w rzeczywistości jest to ka-
tegoria dużo bardziej różnorodna, zawierająca również m.in. małe sklepy samoobsługowe, kioski, 
targowiska oraz sklepy na stacjach paliw5.

Wiele argumentów przemawia za tym, by przy definiowaniu rynku właściwego w sektorze 
sprzedaży detalicznej rozdzielić nowoczesne i tradycyjne formy handlu detalicznego oraz by wy-
kluczyć konkurencję pomiędzy nimi. Sklepy wielkopowierzchniowe oferują szerszy asortyment 
niż małe sklepy, szerszy wybór w ramach poszczególnych grup asortymentowych (tzw. głębszy 
asortyment) oraz wyróżniają się samoobsługowym charakterem. Ponadto, należą one do sieci 
handlowych, co zapewnia im rozpoznawalność wśród klientów i umożliwia oferowanie niższych 
cen (sieć handlowa posiada większą siłę nabywczą niż pojedynczy sklep małoformatowy). W koń-
cu sklepy wielkoformatowe są zlokalizowane w miejscach z łatwym dojazdem i zwykle w pobliżu 
parkingu6. Sklepy małoformatowe nie posiadają wyżej wymienionych cech, w większości znajdują 
się one bliżej miejsca zamieszkania czy pracy. 

Należy jeszcze zbadać, w jaki sposób oddzielić od siebie oba segmenty rynku HSD (tj. hiper-
markety oraz supermarkety i dyskonty). Kryterium podziału może być przede wszystkim powierzch-
nia sklepu. Jednak państwa członkowskie nie wyznaczyły jednolitego progu, który rozgraniczałby 
hipermarkety z jednej, a supermarkety i dyskonty z drugiej strony. Ponadto, brytyjska Competition 

2 Zob. np. decyzja Komisji Europejskiej z 22.12.2005 r. w sprawie COMP/M.3905 Tesco/Carrefour (Czech Republic and Slovakia), pkt 10; decyzja 
Prezesa UOKiK Nr DKK – 76/2008 z 24.09.2008 r., s. 10–12; decyzja Autoridade da Concorrência, nr 51/2007 z 27.12.2007 r. w sprawie Sonae/
Carrefour, pkt 356; decyzja Autorité de la concurrence, nr 12-DCC-15 z 08.02.2012 r. w sprawie dotyczącej przejęcia przez spółkę Retail Leader Price 
Investissement (groupe Casino) kontroli nad spółką DBMH, pkt 10.
3 W. Szymczak, Definicja rynku jako kluczowy element oceny koncentracji w handlu detalicznym, [w:] M. Krasnodębska-Tomkiel (red.), Zmiany w po-
lityce konkurencji na przestrzeni ostatnich dwóch dekad, C.H. Beck, Warszawa 2010, s. 251.
4 Urząd włoski dzieli jeszcze dyskonty na hard oraz soft dyskonty. Hard dyskonty prowadzą bardzo daleko posuniętą politykę obniżania cen, oferują 
bardzo okrojony asortyment (głównie marki własne) oraz wręcz „spartański” wystrój. U soft dyskontów cechy te nie są aż tak daleko posunięte. Decyzja 
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato nr 6113 (C3037) z 18.06.1998 r., Schemavenuto-Promodès/Gruppo GS, pkt 14.
5 W. Szymczak, Definicja rynku…, s. 248.
6 Decyzja Prezesa UOKiK, Nr DKK – 76/2008 z 24.09.2008 r., s. 9–10. Por. także Badanie Pentor RI, Zasięg oddziaływania sklepów wielkopowierzch-
niowych, multipleksów oraz aptek, Warszawa 2009, s. 18, z którego wynika, że supermarkety są podobne do hipermarketów pod względem kryteriów 
najważniejszych dla konsumentów, tj. ceny oraz asortymentu.



www.ikar.wz.uw.edu.pl            internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 2014, nr 6(3)

Sławomir Dudzik, Aleksander Tombiński            Wyznaczanie rynków produktowych w ramach kontroli koncentracji…11

Commission w ogóle nie wyznaczyła takiego progu, a jedynie przedział, w którym próg ten będzie 
określany w zależności od okoliczności danej sprawy7.

Liczne organy ochrony konkurencji definiują hipermarkety jako sklepy, których powierzchnia 
przekracza 2500 m2. Próg ten przyjęły organy francuski8, hiszpański9 oraz włoski10. W. Szymczak 
zauważa, że taki sam próg używany jest w Polsce przez Główny Urząd Statystyczny oraz część 
firm badających rynek11. Natomiast w sprawozdaniu dot. konkurencji w sektorze sprzedaży de-
talicznej brytyjska Competition Commission12 uważa, iż do kategorii larger grocery stores (którą 
można utożsamić z hipermarketami) należą sklepy o powierzchni przekraczającej 1000–2000 m2. 
W praktyce Competition Commission wyznacza próg w zależności od okoliczności i najczęściej 
jest to 1400 m2 powierzchni13.

Warto zaznaczyć także, iż, jak zauważa francuska Autorité de la concurrence14, należy za-
chować pewną ostrożność przy porównywaniu punktów sprzedaży z różnych kategorii, jeżeli ich 
powierzchnia jest zbliżona do progu rozdzielającego supermarkety od hipermarketów, ponieważ 
w rzeczywistości mogą one być ze sobą w bezpośredniej konkurencji.

Całkowicie odmienne podejście prezentuje natomiast niemiecki Bundeskartellamt15. Dzieli 
on rynek podmiotowo właściwy na dwa segmenty, opierając rozróżnienie na kryterium szerokości 
i głębokości asortymentu. Bada on konkurencję między sklepami dyskontowymi, charakteryzu-
jącymi się niepełną ofertą oraz Vollsortimenter (super- i hipermarketami) – sklepami oferującymi 
pełny asortyment AKCU, z dużym udziałem artykułów markowych16. Sklepy należące do kategorii 
Vollsortimenter charakteryzują się znaczną rozpiętością pod względem posiadanej powierzchni 
handlowej: od małych supermarketów o powierzchni mniejszej niż 400 m2 aż do hipermarketów 
o powierzchni pomiędzy ok. 1500 a 5000 m2. 

W ostatnich latach istnienie odrębnego jednolitego rynku HSD zostało jednak poddane w wąt-
pliwość. Organy ochrony konkurencji niektórych państw członkowskich UE, między innymi polski 
UOKiK, brytyjska Competition Commission, francuska Autorité de la concurrence oraz portugalska 
Autoridade da Concorrência, dopuściły możliwość braku symetrii konkurencji między segmentami 
rynku HSD. Definicja asymetryczna rynku HSD oznacza, iż z punktu widzenia supermarketów 
oraz dyskontów za ich konkurentów uznaje się również hipermarkety, podczas gdy w odwrotną 
stronę nie dopuszcza się takiej zależności, tzn., że z punktu widzenia hipermarketów, supermar-
kety i dyskonty z nimi nie konkurują. Warto jednak bardziej szczegółowo prześledzić stanowiska 
przyjmowane w tej kwestii w poszczególnych jurysdykcjach.

 7 Competition Commission, Market investigation into the supply of groceries in the UK, 30.04.2008 r., pkt 4.63. Dokument dostępny pod adresem: http://
www.competition-commission.org.uk/assets/competitioncommission/docs/pdf/non-inquiry/rep_pub/reports/2008/ fulltext/538.pdf.
 8 Np. decyzja Autorité de la concurrence z 08.02.2012 r., nr 12-DCC-15 w sprawie dotyczącej przejęcia przez spółkę Retail Leader Price Investissement 
(groupe Casino) kontroli nad spółką DBMH.
 9 Np. decyzja Comisión Nacional de la Competencia z 02.09.2009 r., nr C/0171/09 EROSKI/SABECO (Activos).
10 Np. decyzja Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato z 18.06.1998 r., nr 6113 (C3037) Schemavenuto-Promodès/Gruppo GS.
11 W. Szymczak, Definicja rynku…, s. 254.
12 Competition Commission, Market investigation…, pkt 4.63.
13 Ibidem, pkt 13.
14 Np. decyzja Autorité de la concurrence z 08.02.2012 r., nr 12-DCC-15 w sprawie dotyczącej przejęcia przez spółkę Retail Leader Price Investissement 
(groupe Casino) kontroli nad spółką DBMH.
15 Decyzja Bundeskartellamt, z 25.08.2005 r., nr B9-52111-Fa-27/05Edeka/Spar oraz decyzja Bundeskartellamt z 30.06.2008 r. nr B2-333/07, Edeka/
Tengelmann. 
16 Decyzja Bundeskartellamt z 30.06.2008 r., nr B2-333/07 Edeka/Tengelmann, s. 30–31.
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III.	Konkurencja	na	rynkach	sprzedaży	detalicznej	AKCU	 
w	świetle	decyzji	Komisji	Europejskiej	 

i krajowych organów ochrony konkurencji

1.	Rynek	HSD	w	orzecznictwie	Komisji	Europejskiej

Podejście Komisji Europejskiej do konkurencji na rynkach sprzedaży detalicznej AKCU po-
zostaje od lat niezmienne17. Uznaje ona konieczność wyodrębnienia rynku sprzedaży detalicznej 
artykułów konsumpcyjnych codziennego użytku prowadzonej w supermarketach, hipermarketach 
i dyskontach. Do rynku tego nie zalicza np. sklepów osiedlowych, specjalistycznych, sklepów na 
stacjach benzynowych, hurtowni typu cash&carry. Wskazuje przy tym, że wszystkie te trzy for-
maty sklepów (a więc supermarkety, hipermarkety i dyskonty) bezpośrednio ze sobą konkurują 
i stanowią część jednego rynku produktowego. 

W decyzji Tesco/Carrefour (Czech Republic and Slovakia) z 2005 r. Komisja, opierając się 
na badaniach rynkowych uznała, że jej podejście do rynku produktowego w tym obszarze jest 
właściwe także w odniesieniu do sytuacji w Republice Czeskiej, a więc w nowym państwie człon-
kowskim UE o relatywnie niższym poziomie zamożności konsumentów w porównaniu z pań-
stwami „starej” Unii18. Komisja dostrzega tam wprawdzie, że dyskonty (oraz sklepy osiedlowe) 
różnią się od hipermarketów i supermarketów pod względem zakresu sprzedawanych produktów 
oraz rodzajów oferowanych marek (wybór w dyskontach jest zwykle mniejszy), niemniej jednak 
wskazuje, że w Czechach ceny stosowane przez hipermarkety i dyskonty są generalnie niższe 
niż ceny w supermarketach. W odniesieniu do polityki cenowej hipermarkety zdają się zatem być 
bliżej sklepów dyskontowych niż supermarketów. Jak można wnosić, okoliczność ta w powiązaniu 
z odnotowaną przez Komisję znaczną wrażliwością cenową konsumentów czeskich doprowadziła 
ją do konkluzji o wzajemnym konkurowaniu hipermarketów i dyskontów. 

Podejście to kontynuowała Komisja w wydanej w 2012 r. decyzji w sprawie Groupe Auchan/
Magyar Hipermarket19. Strony próbowały tam przekonać Komisję, że z uwagi na specyfikę rynku 
węgierskiego do nowoczesnych kanałów dystrybucji, jakimi są hipermarkety, supermarkety i dys-
konty, należy włączyć jeszcze sklepy (hurtownie) cash&carry. Wskazywały one, że te ostatnie 
konkurują z HSD nie tylko o klientów biznesowych, lecz także o konsumentów. Stanowisko to nie 
zostało jednak przez Komisję potwierdzone. Na podstawie badań rynkowych uznała ona, że także 
w odniesieniu do rynku węgierskiego hipermarkety, supermarkety i dyskonty bezpośrednio ze sobą 
konkurują, przynależąc do tego samego rynku produktowego. Jeśli chodzi o sklepy cash&carry 
wyniki badań rynkowych okazały się jednak nierozstrzygające. Wprawdzie znaczna większość 
respondentów badania rynkowego wskazała, że nowoczesne kanały dystrybucji konkurują bezpo-
średnio z cash&carry, większość stowarzyszeń konsumenckich uznała zaś, że konsumenci mogą 
łatwo dokonywać zakupów także w cash&carry, a ich oferta jest porównywalna co do cen, zakresu 
oferowanych produktów oraz oferowanych udogodnień z ofertą HSD, jednakże część responden-
tów wskazywała na konieczność dopełnienia pewnych szczególnych wymagań koniecznych, by 
można było kupować w cash&carry. Komisja pozostawiła zatem kwestię zaliczenia cash&carry 

17 Zob. np. decyzja Komisji Europejskiej z 22.12.2005 r. w sprawie: COMP/M.3905 – Tesco/Carrefour (Czech Republic and Slovakia) oraz decyzja Komisji 
Europejskiej z 18.04.2012 r. w sprawie COMP/M.6506 – Groupe Auchan/Magyar Hipermarket oraz powołane tam wcześniejsze decyzje tego organu.
18 Zob. decyzja Komisji Europejskiej z dnia 22.12.2005 r. w sprawie Tesco/Carrefour (Czech Republic and Slovakia), pkt 9–17.
19 Zob. decyzja Komisji Europejskiej z dnia 18.04.2012 r. w sprawie Groupe Auchan/Magyar Hipermarket, pkt 8–12.
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do jednego rynku nowoczesnych kanałów dystrybucji otwartą, uznając, że nie ma to wpływu na 
ocenę zgodności zgłoszonej koncentracji z rynkiem wewnętrznym (Komisja wskazała, że zarówno 
przy przyjęciu węższej, jak i szerszej definicji rynku właściwego transakcja nie budzi zastrzeżeń). 

2.	Rynek	HSD	w	orzecznictwie	belgijskich	i	hiszpańskich	organów	ochrony	konkurencji

Do organów ochrony konkurencji, które nie rozważyły wprost możliwości wprowadzenia definicji 
asymetrycznej rynku HSD zaliczyć można belgijski20 (Conseil de la concurrence) i hiszpański21 
(Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia22). Uznają one, iż najważniejszymi cechami 
punktów sprzedaży wielkopowierzchniowych, które pozwalają na uznanie ich za bezpośrednich 
konkurentów, jest oferowanie pełnego asortymentu artykułów konsumpcyjnych codziennego użyt-
ku oraz organizacja sprzedaży na zasadzie samoobsługowej. Żaden z tych organów nie definiuje 
przy tym co rozumie przez pełną ofertę asortymentu AKCU, natomiast organ hiszpański krótko 
wypowiada się co do cechy braku obsługi: rynek właściwy obejmuje te punkty handlowe, w których 
klient sam wybiera artykuły i może je ze sobą porównywać23. W 2013 r. hiszpański organ ochrony 
konkurencji ponownie wskazał na brak spełnienia przesłanki zastępowalności między sklepami 
samoobsługowymi a sklepami z obsługą, przy czym nie została zaproponowana jakakolwiek dal-
sza segmentacja rynku właściwego24.

Orzecznictwo Comisión Nacional de la Competencia należy przy tym badać w świetle opub-
likowanego w 2011 r. sprawozdania dotyczącego stosunków między producentami a detalistami 
w sektorze spożywczym, które pokazuje m.in. konkurencję supermarketów w stosunku do hi-
permarketów25. Między 1996 a 2010 r. udział hipermarketów w rynku HSD nieprzerwanie malał 
(z 32,7 do 18,2%), podczas gdy udział supermarketów odpowiednio wzrastał. Działo się tak, 
ponieważ supermarkety potrafiły poprzez swoją specyfikę trafić do konsumentów, głównie dzięki 
dobrej lokalizacji (supermarkety znajdują się częściej bliżej miejsca zamieszkania lub pracy niż 
hipermarkety), ofercie szerokiego asortymentu artykułów oraz dogodnym godzinom otwarcia. 
Ukazuje to, iż w ocenie konsumentów supermarkety spełniały przesłankę zastępowalności wzglę-
dem hipermarketów. Wydaje się więc, że wprowadzenie definicji asymetrycznej rynku właściwego 
w Hiszpanii nie odzwierciedlałoby rzeczywistej sytuacji rynkowej. 

Warto przypomnieć, że organy belgijski i hiszpański nie analizują szczegółowo konkurencji 
na rynku HSD. Ich orzecznictwo nie pozwala więc na dokładne określenie struktury konkurencji 
w sektorze sprzedaży detalicznej. W przeciwieństwie do nich, badania rynku i konkurencji między 
różnymi wielkopowierzchniowymi punktami sprzedaży przeprowadziły w pewnym stopniu francu-
ska Autorité de la concurrence oraz włoska Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. 
Wynikami bardziej szczegółowych badań dysponuje zaś brytyjska Competition Commission oraz 
portugalska Autoridade da Concorrência. Nie oznacza to jednak, że wyniki te są ze sobą dosta-
tecznie zbieżne. 

20 Decyzja Conseil de la concurrence z 20.05.2005 r. w sprawie La famille Voeten/Delhaize Groep SA/Cash Fresh Groep, cyt. w Rapport annuel 2005, 
s. 25. Dokument dostępny pod adresem: http://economie.fgov.be/fr/binaries/report_competition_2005_fr_tcm326-36151.pdf.
21 Decyzja Comisión Nacional de la Competencia z 02.09.2009 r., nr C/0171/09, EROSKI/SABECO (Activos), pkt 26–28.
22 Przed 2013 r. organem właściwym w sprawach ochrony konkurencji była Comisión Nacional de la Competencia. Od 07.10.2013 r. funkcję tę przejęła 
Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.
23 Ibidem, pkt 27–28.
24 Raport i projekt decyzji oraz decyzja Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia z 19.12.2013 r., nr C/0539/13, Fragadis/Miquel Alimentacio.
25 Comisión Nacional de la Competencia, Report on the relations between manufacturers and retailers in the food sector, s. 31. Dokument dostępny 
pod adresem: http://www.cncompetencia.es/Inicio/Noticias/tabid/105/Default.aspx?Contentid=412222&Pag=4. 
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3.	Rynek	HSD	w	orzecznictwie	francuskich	i	włoskich	organów	ochrony	konkurencji

Asymetryczna definicja rynku HSD została po raz pierwszy wprowadzona przez francuską 
Autorité de la concurrence w opinii z 2000 r. dotyczącej przejęcia spółki Promodès przez gru-
pę Carrefour26. Organ stwierdza tam, że pomimo możliwości zaspokojenia pewnego popytu ze 
strony konsumentów, tak przez hipermarkety, jak i przez supermarkety oraz dyskonty (głównie 
chodzi o produkty spożywcze) lub sklepy specjalistyczne (sprzęt sportowy, AGD, RTV i in.), to 
oferta hipermarketów jest nazbyt specyficzna, pod względem przystępności cen, obszerności 
asortymentu oraz dogodności lokalizacji, aby móc porównać ją z ofertą innych wielkopowierzch-
niowych punktów sprzedaży. Jak zaznaczono wyżej, francuski organ ochrony konkurencji uważa, 
iż należy zachować ostrożność przy badaniu sklepów z różnych segmentów rynku HSD, jeżeli 
ich powierzchnie nieznacznie odbiegają od progu 2500 m2. Według późniejszego orzecznictwa 
Autorité de la concurrence27 oznacza to, że w niektórych przypadkach, z punktu widzenia su-
permarketów, konkurują z nimi również hipermarkety. Natomiast w odwrotna stronę zależność ta 
prawie nigdy nie występuje.

Również w najnowszych decyzjach Autorité de la concurrence jednoznacznie przyjmuje 
definicję asymetryczną rynku właściwego w sektorze sprzedaży detalicznej28. Warto jednak za-
znaczyć, że to podejście nie wynika z badań przeprowadzonych wcześniej wśród konsumentów 
i sklepów (a przynajmniej na takie badanie organ się nie powołuje), lecz zdaje się być wygłoszone 
ex  cathedra. Opiera się ono wyłącznie na stwierdzeniu specyfiki usług oferowanych przez hiper-
markety. Z tego faktu Autorité de la concurrence wyciąga wniosek, że konkurencją dla hipermar-
ketów nie mogą być supermarkety.

Stanowisko włoskiej Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato jest bardzo bliskie 
stanowisku organu francuskiego. Wywodzi się ono z decyzji nr 6113 (C3037) z 1998 r.29, w którym 
włoski organ rozważa expressis verbis możliwość wprowadzenia definicji asymetrycznej rynku 
właściwego i do którego odsyła dzisiejsze jego orzecznictwo30.

W przeciwieństwie do organu francuskiego, włoski organ ochrony konkurencji opiera swe 
stanowisko w sprawie rynku HSD na pewnych badaniach rynkowych, które jednak nie są zbyt 
szczegółowe. Wynika z nich, iż podniesienie cen o 10% (tzw. ang. SSNIP test) nie powoduje, 
że ankietowani konsumenci włoscy zastąpiliby hipermarkety supermarketami. Różne punkty 
sprzedaży zaspokajają zatem różne potrzeby konsumentów. Organ zauważa także, że w więk-
szych grupach zarządzanie punktami sprzedaży jest przydzielone różnym spółkom w zależności od 
powierzchni punktów. Ponadto różnice w cenach artykułów odpowiadają różnicom powierzchni31. 
W niepopartym badaniami stanowisku organu, hard dyskonty, pomimo niskich cen, nie są w stanie 
zaoferować wystarczająco szerokiego asortymentu artykułów i podobnych usług w porównaniu 

26 Opinia Conseil de la concurrence z 03.05.2000 r., nr 2000-A-06 w sprawie dotyczącej przejęcia przez spółkę Carrefour spółki Promodès.
27 Decyzja Autorité de la concurrence z 30.05.2012 r., nr 12-DCC-73 w sprawie utworzenia samodzielnego wspólnego przez spółkę Retail Leader Price 
Investissement (groupe Casino) oraz Panów Planes i Vernat, oraz decyzja z 27.08.2012 r., nr 12-DCC-125 w sprawie przejęcia przez Union des Coopérateurs 
d’Alsace i Association des Centres Distributeurs E.Leclerc wspólnej kontroli nad 28 placówkami handlu detalicznego przeważnie artykułami spożywczymi.
28 Zob. np. decyzja Autorité de la concurrence z 18.02. 2014 r., nr 14-DCC-23 w sprawie dotyczącej przejęcia przez grupę Système U kontroli wyłącznej 
nad 8 placówkami handlu detalicznego przeważnie artykułami spożywczymi.
29 Decyzja Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato z 18.06.1998 r., nr 6113 (C3037), Schemavenuto-Promodès/Gruppo GS.
30 Zob. np. decyzja Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato z 11.04.2012 r., nr 23502 (C11566), Eurpspin Puglia/Fior di Frutta-Doglandia-
Tenuzzo; decyzja Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato z 05.06.2013 r., nr 24397 (C11903), Coop Estense-unicoop Tirreno-Coop Adriatica-
Novacoop-Coop Lombardia-Coop Liguria-Coop Consumatori Nordest/Distribuzione Roma.
31 Decyzja Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato z 18.06.19998 r., nr 6113 (C3037), Schemavenuto-Promodès/Gruppo GS, pkt 36.
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do hiper- i supermarketów. Natomiast soft dyskonty powinny być objęte rynkiem właściwym sto-
sownie do ich powierzchni32.

Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato stwierdza, iż tylko punkty sprzedaży kate-
gorii przylegających do siebie mogą stanowić dla siebie bezpośrednią konkurencję i wprowadza 
definicję asymetryczną rynku właściwego. Z punktu widzenia hipermarketów, konkurują z nimi 
inne hipermarkety i supermarkety o powierzchni przekraczającej 1500 m2 (oraz ewentualnie soft 
dyskonty o takiej samej powierzchni). Natomiast z punktu widzenia supermarketów konkurencję 
dla nich stanowią hipermarkety, inne supermarkety oraz mniejsze sklepy (powierzchnia pomiędzy 
200 a 400 m2)33.

4.	Rynek	HSD	w	orzecznictwie	brytyjskich	i	portugalskich	organów	ochrony	konkurencji

Brytyjska Competition Commission i portugalska Autoridade da Concorrência dogłębnie prze-
analizowały konkurencję na swoich rynkach narodowych, by sprawdzić czy ewentualne wprowadze-
nie definicji asymetrycznej odpowiadałoby rzeczywistej sytuacji. Analiza Competition Commission 
zawarta jest głównie w sprawozdaniu Market investigation into the supply of the groceries in the 
UK z 2008 r. 34 oraz w raporcie Somerfield plc and Wm Morrison Supermarkets plc z 2005 r. dot. 
nabycia przez spółkę Somerfield 115 sklepów od spółki Wm Morrison Supermarkets35. Badania 
rynku przeprowadzone przez organ portugalski zostały wykorzystane w jego decyzji nr  51/2007 
z 27 grudnia 2007 r. w sprawie Sonae/Carrefour36.

W sprawozdaniu z 2008 r. Competition Commission bada m.in. czy spełniona jest przesłanka 
zastępowalności między supermarketami a hipermarketami37. Opiera swoją analizę głównie na 
badaniu zastępowalności podaży, asortymentu oferowanego przez różne punkty sprzedaży oraz 
nawyków konsumentów. W konsekwencji Competition Commission przyjmuje definicję asyme-
tryczną rynku. Uznaje, że dla hipermarketów (larger grocery stores, ponad 1000–2000 m2) prze-
słanka zastępowalności jest spełniona wyłącznie przez inne hipermarkety, ponieważ oferują one 
szeroki asortyment AKCU oraz liczne dogodności, których nie posiadają mniejsze sklepy38. Przy 
zastosowaniu testu hipotetycznego monopolisty, polegającego na zawężeniu asortymentu, więk-
szość klientów wybiera zakupy w innym hipermarkecie39. Ponadto, na zakupy w hipermarketach 
konsumenci wydają średnio więcej pieniędzy niż na zakupy w supermarketach. Wcześniejsze 
badania ukazują także różnice dotyczące tzw. misji zakupowych: w hipermarketach klienci za-
opatrują się raz na tydzień, a w supermarketach uzupełniają bieżące braki40. Natomiast z punktu 
widzenia supermarketów (mid-sized stores, od 280 do 1000–2000 m2) konkurują z nimi nie tyl-
ko inne supermarkety, też lecz także hipermarkety. Badania skutków pojawienia się na danym 

32 Ibidem, pkt 37.
33 Ibidem, pkt 39.
34 Competition Commission, Market investigation…
35 Raport Competition Commission, Somerfield plc and Wm Morrison Supermarkets plc: a report on the acquisition by Somerfield plc of 115 stores 
from Wm Morrison Supermarkets plc, The Stationary Office, 2005.
36 Decyzja Autoridade da Concorrência z 27.12.2007 r., nr 51/2007 Sonae/Carrefour.
37 W niniejszym artykule nie analizujemy konkurencji ze strony sklepów osiedlowych (convenience store), którym Competition Commission poświęca 
dużo uwagi.
38 Competition Commission, Market investigation..., pkt 4.55.
39 Ibidem, pkt 4.47.
40 Raport Competition Commission, Somerfield plc and Wm Morrison Supermarkets plc…, pkt 6.19 i n.
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obszarze nowego hipermarketu wykazują, że w takiej sytuacji dochody supermarketów mogą 
spaść nawet o 15%41. 

W sprawozdaniu Competition Commission, a dokładniej w części dotyczącej zastosowania 
testu hipotetycznego monopolisty, brakuje analizy zmiennej cenowej. Organ wykluczył badanie 
wahań cen, ponieważ uznał, iż z powodu jednolitej polityki cenowej prowadzonej przez sieci su-
per- i hipermarketów w skali całego kraju niełatwo sprawdzić skutki takich wahań na obszarze 
lokalnym42. Trudno zgodzić się z takim założeniem. Wykluczenie ceny z badań nad zachowa-
niami konsumentów podważa ich wyniki, ponieważ cena jest jednym z elementów kluczowych 
przy dokonywaniu zakupów i, jak przyznaje sama Competition Commission43, sklepy z łatwoś-
cią mogą nią manipulować. Ponadto, ceny asortymentu różnią się w zależności od powierzchni 
punktu sprzedaży i są elementem, który m.in. pozwala na odróżnienie super- i hipermarketów od 
dyskontów. Tych ostatnich Competition Commission nie ujęła w swoim sprawozdaniu, oferują one 
bowiem mniej obszerny asortyment niż inne sklepy o podobnej powierzchni44. To także pokazuje, 
że w badaniu przesłanki zastępowalności Competition Commission woli skoncentrować analizę 
na skali oferowanego asortymentu, a nie na cenach produktów w poszczególnych kategoriach 
sklepów wielkopowierzchniowych.

W przeciwieństwie do Competition Commission, w decyzji w sprawie Sonae/Carrefour, por-
tugalska Autoridade da Concorrência badała szczegółowo element cenowy. Z analizy rynku por-
tugalskiego wynika jednoznacznie, iż cena ma największy wpływ na zachowanie konsumentów 
i wybór sklepu, daleko przed obszernością oferowanego asortymentu45. Badania wykazują, iż 
w opinii konsumentów ceny proponowane przez dyskonty są niższe od tych proponowanych przez 
hipermarkety46. To pierwszy element, który pozwala organowi stwierdzić, że dyskonty konkurują 
z hipermarketami, pomimo tego, iż asortyment oferowany przez hipermarkety jest szerszy od 
tego oferowanego przez supermarkety i dyskonty. Pod tym względem, portugalski organ ochrony 
konkurencji uznał, że dyskonty i supermarkety są w stanie zaoferować asortyment konkurujący 
z asortymentem hipermarketów47. Ponadto, istnieje potencjalna konkurencja ze strony dyskontów 
i supermarketów dla produktów oferowanych wyłącznie przez hipermarkety. Nawet dyskonty i su-
permarkety o małej powierzchni (500–1000 m2) są w stanie zaoferować asortyment konkurujący 
z artykułami typowymi dla koszyka konsumenta w hipermarkecie48.

Autoridade da Concorrência bada też takie elementy, jak lokalizacja sklepu czy zakres 
oferowanych usług i stwierdza, że nie pozwalają one na wykluczenie konkurencji między hiper-
marketami, supermarketami a dyskontami. Także z analizy subiektywnego punktu widzenia hi-
permarketów wynika, że uznają one supermarkety i dyskonty za konkurentów, ponieważ są one 
objęte systemami monitorującymi ceny konkurencji na danym obszarze, których używają hiper-
markety do dostosowywania własnych cen49. Ponadto, w przeciwieństwie do badań Competition 

41 Competition Commission, Market investigation…, pkt 4.49–4.52.
42 Ibidem, pkt 4.43–4.44.
43 Ibidem, pkt 4.16.
44 Ibidem, pkt 3.3.
45 Decyzja Autoridade da Concorrência z 27.12.2007 r., nr 51/2007 Sonae/Carrefour, pkt 107.
46 Ibidem, pkt 117.
47 Ibidem, pkt 125–137.
48 Ibidem, pkt 143–147.
49 Ibidem, pkt 160–192.
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Commission, statystyki zachowań konsumentów portugalskich wykazują, że hipermarkety, su-
permarkety i dyskonty zaspokajają podobne potrzeby konsumentów i że te trzy rodzaje sklepów 
wielkopowierzchniowych zabiegają o tych samych klientów50. Autoridade da Concorrência odrzuca 
więc możliwość wprowadzenia definicji asymetrycznej rynku HSD i stwierdza, że hipermarkety, 
supermarkety i dyskonty stanowią wzajemnie wobec siebie konkurencję. W późniejszym orzecz-
nictwie portugalskiego organu ochrony konkurencji konsekwentnie zaliczał do rynku produktowo 
właściwego wszystkie trzy nowoczesne formaty handlu detalicznego51.

5.	Rynek	HSD	w	orzecznictwie	niemieckiego	organu	ochrony	konkurencji

Podejście niemieckiego Bundeskartellamt do rynku HSD zdecydowanie różni się od podejścia 
innych wskazanych wcześniej organów ochrony konkurencji. Po pierwsze, badania konkurencji 
zostały zlecone nie w celu ewentualnego wprowadzenia definicji asymetrycznej, lecz w celu ewen-
tualnego zaniechania wykluczenia dyskontów z rynku właściwego, jak miało to miejsce w decyzji 
organu z 1984 r.52. Po drugie, w przeciwieństwie do innych organów, które badają zależności 
konkurencyjne między hipermarketami z jednej, a supermarketami i dyskontami z drugiej strony, 
Bundeskartellamt dzieli rynek na segment hipermarketów i supermarketów oraz segment dyskon-
tów. Podstawą takiego rozróżnienia jest szerokość i głębokość oferowanego asortymentu, nie zaś 
powierzchnia sprzedaży, do której natomiast organ niemiecki nawiązuje jako do jednego z ele-
mentów pozwalających na ocenę poziomu konkurencji w sektorze sprzedaży detalicznej AKCU53.

Z badań przeprowadzonych przez Bundeskartellamt wynika, iż w sektorze sprzedaży deta-
licznej dziesięć grup kapitałowych posiada 90% udziałów w rynku. Wysoki stopień koncentracji 
związany jest z wysokim stopniem konkurencji w zakresie oferowanych cen54. Z punktu widzenia 
ewolucji struktury rynku należy zauważyć, iż między 1994 a 2004 r., udział dyskontów w obro-
tach wzrósł do 40%. W tym samym okresie nastąpił 70% wzrost liczby lokalizacji sklepów tego 
formatu. Stały się więc one bardzo ważnym aktorem w sektorze sprzedaży detalicznej. Badanie, 
zrealizowane na potrzebę decyzji 27/05, potwierdziło wcześniejszą opinię organu o istnieniu wy-
sokiej presji konkurencyjnej ze strony dyskontów, zwłaszcza odnośnie do najtańszego przedziału 
AKCU oferowanych przez super- i hipermarkety. Ma to jednak równocześnie wpływ na resztę 
asortymentu. Ponieważ dyskonty oferują okrojony asortyment, głównie w zakresie świeżych wy-
robów spożywczych oraz artykułów niespożywczych, większość klientów nie ogranicza zakupów 
tylko do jednego dyskontu, lecz odwiedza też inne. Istnieje więc wysoki poziom wymiany klien-
tów między sklepami dyskontowymi. Równocześnie większość tych klientów nie robi zakupów 
w sklepach oferujących pełny asortyment. Jednakże klienci super- i hipermarketów często robią 
zakupy w dyskontach.

Na zmianę zachowań klientów największy wpływ mają kolejno ceny, jakość oferowanych 
artykułów oraz lokalizacja. Znacznie mniejsze znaczenie mają różnorodność asortymentu, oferta 
produktów świeżych oraz produktów regionalnych. Wysoki poziom przepływu klientów między 
kategoriami form sprzedaży sprawia, iż ceny oferowane przez dyskonty mają istotny wpływ na 

50 Ibidem, pkt 193–211.
51 Decyzja Autoridade da Concorrência z 31.07.2008 r., nr 44/2008Sonae/Auchan, pkt 15.
52 Decyzja Bundeskartellamt z 14.08.1984 r., nr B9-712068-U-2006/84. 
53 Decyzja Bundeskartellamt z 25.08.2005 r., nr B9-52111-Fa-27/05, s. 13.
54 Ibidem, s. 13–14.
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kształtowanie się cen sklepów pełnoasortymentowych. Jest to związane m.in. z rosnącą świado-
mością cenową klientów55.

Z analizy poszczególnych elementów wynika, że dyskonty stanowią na rynku niemieckim 
konkurencję dla super- i hipermarketów. Dlatego też Bundeskartellamt odstąpił w decyzji 27/05 
od definicji wykluczającej z rynku podmiotowo właściwego dyskonty. Te ostatnie, głównie dzięki 
agresywnej polityce cenowej, wysokiej jakości oferowanych artykułów i dogodnej lokalizacji wy-
wierają presję konkurencyjną na super- i hipermarkety.

6.	Rynek	HSD	w	orzecznictwie	Prezesa	UOKiK

Stanowisko Prezesa UOKiK w sprawach konkurencji na rynkach handlu detalicznego pod-
legało w ciągu ostatnich lat istotnym zmianom56. Do 2005 r. polski organ ochrony konkurencji 
wskazywał na istnienie jednego rynku sprzedaży detalicznej artykułów konsumpcyjnych codzien-
nego użytku i dopiero w 2006 r. w decyzji w sprawie Tesco/Leader Price uznał, że konieczne jest 
wyodrębnienie rynku HSD jako odrębnego rynku produktowego57. W decyzji tej zaznaczono przy 
tym, że stanowisko to jest zgodne z linią orzeczniczą Komisji Europejskiej prezentowaną w wielu 
sprawach dotyczących kontroli koncentracji. 

Analogiczne kwestię rynku produktowego w sprawach dotyczących koncentracji w sektorze 
handlu detalicznego ujmował Prezes UOKiK w kolejnych swych decyzjach, w tym w decyzji w spra-
wie Carrefour/Ahold58 oraz Jeronimo Martins Dystrybucja/Plus Discount59. W tej ostatniej sprawie 
Prezes UOKiK obszernie scharakteryzował rynek HSD oraz odróżnił go od handlu tradycyjnego. 
Szczególną wagę przyłożył przy tym do wielkości powierzchni sprzedażowej, która w przypadku 
HSD jest zdecydowanie większa (wynosi ona od kilkuset do kilku tysięcy metrów kwadratowych). 
Wskazał też, że właśnie wielkość powierzchni determinuje inne cechy, które wyróżniają kanał 
HSD spośród pozostałych kanałów dystrybucji AKCU. Na dostrzeżone w działalności Prezesa 
UOKiK różnice składają się m.in. szerszy asortyment produktowy w HSD, samoobsługowy ich 
charakter, przynależność do sieci handlowej, duża siła nabywcza umożliwiająca oferowanie ni-
skich cen i prowadzenie różnego rodzaju promocji, wydawanie gazetek reklamowych, oferowanie 
kart lojalnościowych, oferowanie tańszych produktów pod własną marką, dogodna lokalizacja 
powiązana z dodatkowymi udogodnieniami (np. parking dla samochodów), wydłużone godziny 
otwarcia, także w dni wolne od pracy. Polski organ ochrony konkurencji zwrócił również uwagę 
na znaczną wrażliwość cenową polskich konsumentów, którzy przy zakupach kierują się głównie 
ceną. Opierając się na wynikach przeprowadzonych badań UOKiK wskazał, że ceny w hipermar-
ketach i dyskontach są znacznie niższe niż w sklepach tradycyjnych. 

Sygnały zmiany podejścia Prezesa UOKiK do wyznaczenia rynku produktowego w ramach 
sektora handlu detalicznego pojawiły się pod koniec 2011 r. w decyzji w sprawie Jeronimo Martins 
Dystrybucja/Zatoka60. W decyzji tej wskazano, że organ rozważał zastosowanie asymetrycznej 
definicji rynku właściwego (a więc uznanie, że supermarkety i dyskonty nie są konkurencją dla 

55 Bundeskartellamt, Tätigkeitsbericht 2001/2002, s. 177. Dokument dostępny pod adresem: http://www.bundeskartellamt.de/SharedDocs/Publikation/
DE/Taetigkeitsberichte/Bundeskartellamt%20-%20T%C3%A4tigkeitsbericht%202002.pdf?__blob=publicationFile&v=3.
56 Szerzej na ten temat zob. W. Szymczak, Definicja rynku…, s. 252–257
57 Decyzja Prezesa UOKiK z 21.11.2006 r., nr DOK – 143/2006. 
58 Decyzja Prezesa UOKiK z 28.06.2007 r., nr DOK – 86/2007. 
59 Decyzja Prezesa UOKiK z 24.09.2008 r., nr DKK – 76/2008. 
60 Decyzja Prezesa UOKiK z 15.12.2011 r., nr DKK – 161/2011. 
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hipermarketów, podczas gdy hipermarkety są konkurencją z punktu widzenia supermarketów 
i dyskontów), kwestię tę ostatecznie pozostawił jednak otwartą. Ewentualna zmiana definicji rynku 
produktowego nie miała bowiem wpływu na wynik rozstrzygnięcia (sprawa ta dotyczyła formatu 
supermarkety/dyskonty). 

Stanowisko Prezesa UOKiK, co do sposobu definiowania rynku produktowego w kanale 
nowoczesnych systemów dystrybucji, uległo radykalnej zmianie w sprawie dotyczącej przejęcia 
przez sieć hipermarketów Auchan sieci hipermarketów real61. Sprawa ta została przekazana do 
rozstrzygnięcia przez polski organ decyzją Komisji Europejskiej62 wydaną na podstawie wniosku 
strony złożonego w trybie art. 4 ust. 4 rozporządzenia nr 139/200463. W wydanej w dniu 21 stycz-
nia 2014 r. decyzji udzielającej warunkowej zgody na ww. koncentrację Prezes UOKiK wskazał 
w szczególności, że „na rynku HSD mamy do czynienia z konkurencją bądź też substytucją, pomię-
dzy poszczególnymi formatami sklepów, tylko «w jedną stronę». Oznacza to, że o ile hipermarkety 
spotykają się z ograniczoną presją konkurencyjną ze strony pozostałych placówek, to zarówno 
supermarkety, jak i dyskonty muszą się liczyć z presją ze strony hipermarketów. W rezultacie 
otrzymujemy dwa produktowe rynki właściwe istotne w niniejszej sprawie: rynek hipermarketów 
(z punktu widzenia oceny wpływu koncentracji między hipermarketami) oraz rynek HSD (z punktu 
widzenia oceny wpływu koncentracji na supermarkety i dyskonty)”. Organ wskazał, że podejście 
to prezentują również organy brytyjskie. Uzasadniając swe stanowisko, Prezes UOKiK podniósł 
analogiczne argumenty, jak przy wydzieleniu rynku HSD. Uznał zatem, że kryterium odróżniającym 
hipermarkety od supermarketów i dyskontów jest przede wszystkim powierzchnia sprzedaży64. To 
właśnie kryterium determinuje dalsze różnice odnoszące się do wielkości oferty w poszczególnych 
rodzajach sklepów wielkopowierzchniowych (oferta w hipermarketach jest znacznie większa niż 
w supermarketach i dyskontach i pozwala zaspokoić wszystkie potrzeby zakupowe konsumen-
tów), realizowanych tam tzw. misji zakupowych (w hipermarketach realizowane są głównie „duże 
zakupy”, w supermarketach i dyskontach – głównie zakupy codzienne/bieżące) oraz sposobu 
postrzegania danych sklepów przez samych konsumentów. W konsekwencji prowadzi to Prezesa 
UOKiK do wniosku, że supermarkety i dyskonty nie są bliskimi/bezpośrednimi konkurentami, a ich 
oferty raczej się uzupełniają niż konkurują ze sobą. 

Asymetryczność konkurencji na rynku HSD rozumianą jako sytuację, w której większe formaty 
sklepów wywierają istotną presję konkurencyjną na formaty mniejsze, natomiast wpływ mniejszych 
formatów (supermarkety, dyskonty) na największy format sklepów (hipermarkety) jest ograniczony, 
przyjął również Prezes UOKiK w najnowszej swej decyzji dotyczącej koncentracji sieci sklepów 
wielkopowierzchniowych, tj. decyzji dotyczącej przejęcia przez Jeronimo Martins Polska części 
mienia spółki Marcpol65. Co ciekawe, Prezes UOKiK powołał się w tym zakresie na dotychcza-
sową swą „linię orzeczniczą”, choć ww. asymetryczność konkurencji przyjął jednoznacznie tylko 
w jednej decyzji wydanej zaledwie cztery miesiące wcześniej66.

61 Decyzja Prezesa UOKiK z 21.01.2014 r., nr DKK – 4/2014. Zob. także: A. Piszcz, Długa historia przejęcia Reala przez Auchan, „internetowy Kwartalnik 
Antymonopolowy i Regulacyjny” 2014, nr 3(3), s. 89–97.
62 Decyzja Komisji Europejskiej z dnia 07.03.2013 r. w sprawie COMP/M.6822 – Groupe Auchan/ Real/ Real Hypermarket Romania.
63 Rozporządzenie Rady (WE) nr 139/2004 z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorstw (rozporządzenie WE w sprawie 
kontroli łączenia przedsiębiorstw), Dz.Urz.UE 2004, L 24/1. 
64 Jak podaje Prezes UOKiK, średnio hipermarkety są siedem razy większe od supermarketów i dyskontów. Za hipermarktet zostały przy tym uznane 
sklepy o powierzchni powyżej 2000 m2. 
65 Decyzja Prezesa UOKiK z 30.05.2014 r., nr DKK 71/2014. 
66 Tj. decyzji z 21.01.2014 r., nr DKK – 4/2014. 
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III.	Uwagi	końcowe
Powyższy przegląd orzecznictwa w sprawach wyznaczenia rynków produktowych w sekto-

rze AKCU wskazuje na istniejące daleko idące rozbieżności w podejściu do tych spraw ze strony 
poszczególnych organów ochrony konkurencji w UE. Istnienie jednolitego rynku HSD z wzajemną 
konkurencją hipermarketów, supermarketów i dyskontów przyjmuje się w tak zróżnicowanych go-
spodarkach, jak niemiecka i belgijska czy hiszpańska i portugalska. Rynek ten wyróżnia się także 
na potrzeby kontroli koncentracji w sektorze AKCU w nowych państwach członkowskich, takich 
jak Czechy i Węgry (stanowisko Komisji Europejskiej). Równie trudno wskazać podobieństwa 
sytuacji rynkowej między państwami przyjmującymi asymetryczną definicję rynku produktowego 
w tego rodzaju sprawach. Powstaje w szczególności pytanie, czy sytuacja konkurencyjna w sek-
torze AKCU w Polsce z jednej strony oraz w Wielkiej Brytania, Francji i Włoszech z drugiej jest 
na tyle podobna, by stosować analogiczne rozwiązania? 

Zastrzeżenia budzi również bardzo ograniczone, jak się wydaje, wykorzystywanie przez 
organy ochrony konkurencji badań nad podstawową dla wyznaczenia rynku produktowego kwe-
stią, jaką jest substytutywność popytu67. W prezentowanych przez organy analizach najczęściej 
brakuje „twardych” danych ilościowych, w tym wskazywanych przez Komisję Europejską w jej 
obwieszczeniu w sprawie definicji rynku właściwego do celów wspólnotowego prawa konkurencji 
„różnych ekonometrycznych oraz statystycznych sposobów podejścia: oszacowania elastyczności 
oraz elastyczności krzyżowej cen w odniesieniu do popytu na produkt, badań opartych na podo-
bieństwie zmian w cenach w danym okresie czasu, analizy związku przyczynowo-skutkowego 
między seriami cen a podobieństwem poziomów cen i/lub ich spójnością”68. Zgodzić się należy 
z poglądem, że podejście do tego rodzaju analiz nie powinno być mechaniczne, a one same mogą 
być obarczone różnymi błędami69, niemniej jednak wyraźne zaniechania ich przeprowadzenia 
lub stosowanie ich w bardzo ograniczonej, nadmiernie uproszczonej formie wydaje się istotnym  
błędem. 

Tym samym nie może zostać pozytywnie zweryfikowana teza o postępującej (z uwagi na 
wykorzystanie w różnych jurysdykcjach tego samego rodzaju narzędzi analizy ekonomicznej) 
konwergencji w podejściu unijnych i krajowych organów ochrony konkurencji do kwestii wyzna-
czenia rynków produktowych na potrzeby kontroli koncentracji. Analizowana w artykule praktyka 
wskazuje raczej na istotne różnice w tym zakresie (przynajmniej w odniesieniu do sektora AKCU), 
które nie dają się łatwo uzasadnić specyfikami poszczególnych rynków krajowych lub lokalnych. 
Mając na uwadze wagę tych spraw dla zainteresowanych przedsiębiorstw, w tym konieczność 
tworzenia możliwie jednolitych reguł gry na całym rynku wewnętrznym Unii Europejskiej, postu-
lować należy intensyfikację współpracy między organami ochrony konkurencji w celu wypraco-
wania dobrych praktyk co do sposobów wyznaczenia rynków właściwych na potrzeby kontroli 
koncentracji. Dogodnym forum dla tej współpracy mogłaby być powołana w 2010 r. i działająca 
w ramach Europejskiej Sieci Konkurencji – Grupa Robocza ds. Kontroli Koncentracji (EU Merger 

67 Por. np. E. Navarro Varona, A. Font Galarza, J. Folguera Crespo, J. Briones Alonso, Merger Control in the European Union. Law, Economics and 
Practice, Oxford University Press, Oxford 2005, s. 95–95; L. Peeperkorn, V. Verouden, The Economics of Competition, [w:] J. Faull, A. Nikpay (eds.), 
The EC Law of Competition, Oxford University Press, Oxford 2007, s. 423. R. Whish, Competition Law, Oxford University Press, Oxford 2009, s. 29–30; 
T. Skoczny [w:] Ustawa o ochronie konkurencji I konsumentów. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa 2009, s. 219–220.
68 Pkt 39 obwieszczenia Komisji w sprawie definicji rynku właściwego do celów wspólnotowego prawa konkurencji.
69 Zob. szerzej: E. Navarro Varona, A. Font Galarza, J. Folguera Crespo, J. Briones Alonso, Merger Control…, s. 104–107.
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Working Group), skupiająca przedstawicieli Komisji Europejskiej i organów ochrony konkuren-
cji z państw członkowskich UE zajmujących się sprawami kontroli koncentracji70. Jej celem jest 
bowiem wspieranie spójności, konwergencji i współpracy między poszczególnymi jurysdyk-
cjami w UE w tym właśnie obszarze spraw. Podobną rolę mogłaby odegrać również powoła-
na w 2001 r. inicjatywa Europejskich Organów Ochrony Konkurencji (European Competition  
Authorities)71. 

70 W roli obserwatorów występują tam także przedstawiciele organów ochrony konkurencji z państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Zob. 
także: http://ec.europa.eu/competition/ecn/mergers.html. 
71 Zob. http://ec.europa.eu/competition/publications/eca/.
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Streszczenie
Klauzule największego uprzywilejowania stały się ostatnio obiektem zainteresowania organów 
ochrony konkurencji pomimo częstego ich stosowania w handlu międzynarodowym czy w umo-
wach między przedsiębiorcami i panującego powszechnie poglądu, że mają one głównie prokon-
kurencyjne skutki. Klauzule MFN pozwalają na uzyskanie przez odbiorców korzystnych warunków 
handlowych, umożliwiają eliminację ryzyka wiążącego się z wprowadzaniem na rynek nowych 
produktów, czy też pozwalają na minimalizowanie kosztów transakcyjnych. Organy antymonopo-
lowe wskazują jednak coraz częściej również na antykonkurencyjne aspekty tych klauzul, takie 
jak: łagodzenie konkurencji na rynku, utrudnianie wejścia na rynek nowych graczy, czy ułatwianie 
koordynacji działań rynkowych między konkurentami. Potwierdzeniem tych zarzutów są orzecze-
nia w takich sprawach, jak HRS, E-books, czy zmiany legislacyjne w USA wynikające ze sprawy 
Blue Cross Blue Shield Michigan.

Słowa	kluczowe:	klauzula największego uprzywilejowania; MFN; rodzaje klauzul MFN; prokon-
kurencyjne skutki; teorie szkody; ograniczenie konkurencji

I. Wprowadzenie
Klauzule najwyższego uprzywilejowania (most-favored nation clauses, MFN clauses) w swo-

jej podstawowej formie stanowią umowną gwarancję ze strony jednego podmiotu, że warunki 
proponowane przez ten podmiot drugiej stronie umowy nie są gorsze niż najkorzystniejsze wa-
runki proponowane przez ten podmiot komukolwiek innemu na rynku1. Przez wieki klauzule takie 

* Radca prawny współpracujący z kancelarią Salans FMC SNR Denton Oleszczuk sp. k. z siedzibą w Warszawie, członek Okręgowej Izby Radców 
Prawnych w Warszawie, członek zarządu Stowarzyszenia Prawa Konkurencji, e-mail: pawel.wanasz@dentons.com.
1 B. Toth, How Parallel Most-Favored Nation Clauses in the television industry exclude competitors and stifle innovation, „The Columbia Science & 
Technology Law Review” 2013, Vol. XV, s. 198.
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wykorzystywane były głównie w międzynarodowych traktatach handlowych zawieranych między 
państwami – stąd ich stosowana do dzisiaj anglojęzyczna nazwa odwołująca się do pojęcia nation, 
czyli państwa. Ich celem było zapewnienie niedyskryminujących warunków handlowych uma-
wiającym się państwom2. Klauzule takie stosowane są w handlu międzynarodowym do dzisiaj3. 
Znane są również pod takimi nazwami, jak klauzule najbardziej uprzywilejowanego klienta (most 
favored customer clauses), klauzule rozważnego kupującego (prudent buyer clauses), klauzule 
najlepszej ceny (best price clauses) czy klauzule niedyskryminacyjne (nondiscrimination clauses)4. 
W dalszej części niniejszego artykułu klauzule te będą nazywane klauzulami najwyższego uprzy-
wilejowania lub klauzulami MFN.

Obecnie klauzule MFN coraz częściej pojawiają się również w umowach zawieranych pomię-
dzy przedsiębiorcami. Możliwe do zaobserwowania w ostatnim okresie upowszechnienie klauzul 
najwyższego uprzywilejowania w relacjach biznesowych wynika głównie ze skuteczności tego 
rodzaju klauzul w zapewnianiu niedyskryminujących warunków handlowych przy ich relatywnie 
prostej konstrukcji5. Dzięki klauzulom MFN odbiorca produktów zapewnia sobie utrzymanie naj-
niższej ceny nabywanych produktów dostępnej u danego dostawcy lub nawet na całym rynku. 
Z pozoru wydaje się zatem, że klauzule najwyższego uprzywilejowania, ustanawiając mecha-
nizm ułatwiający kupującym walkę z dyskryminacją, powinny być postrzegane jako porozumienia 
o prokonkurencyjnym charakterze6. Tymczasem organy ochrony konkurencji coraz dokładniej 
przyglądają się tym klauzulom i, oprócz ich prokonkurencyjnych aspektów, dostrzegają ostatnio 
coraz więcej ich potencjalnie antykonkurencyjnych skutków. 

W niniejszym artykule przyjrzę się rodzajom klauzul MFN stosowanym obecnie szeroko 
w umowach handlowych, ich charakterystycznym cechom, które wpływają pozytywnie na stan 
konkurencji na rynku, ale również potencjalnym antykonkurencyjnym efektom ich stosowania 
i teoriom szkody powstałym na ich gruncie. Zaprezentuję również podstawowy model konkuren-
cyjnoprawnej oceny klauzul MFN. Na końcu artykułu przedstawię kilka postępowań antymono-
polowych dotyczących klauzul MFN, które zostały niedawno zakończone.

II. Rodzaje	klauzul	MFN
W literaturze wskazuje się na różne możliwe podziały klauzul najwyższego uprzywilejowania. 

Płaszczyznami podziału klauzul MFN, które zostały dotychczas zidentyfikowane, są m.in. (i) re-
lacja, w której klauzula MFN jest zastrzeżona; (ii) zdarzenie wywołujące zastosowanie klauzuli 
i jego źródło; (iii) wzajemność klauzuli lub jej brak; (iv) czas, w jakim działa klauzula i (v) poziom 
zapewnianych klauzulą warunków. Cechy charakterystyczne każdej z ww. grup klauzul MFN 
powodują, że klauzule te są postrzegane jako bardziej lub mniej niebezpieczne z perspektywy 
ochrony prawa konkurencji. Kryteria podziału klauzul MFN zostaną kolejno omówione poniżej.

2 G.C. Fisher, The “Most Favored Nation” Clause in GATT: A Need for Reevaluation?, „Stanford Law Review” 1966, No. 19, s. 841–851; zob. również: 
J.M. Burns, J.R. Pope, Ohio Legislative Commission Recommends that Most Favored Nation Clauses be Prohibited in All Health Care Contracts, March 
2010. Pobrano z: http://www.taglaw.com/index.php?option= com_content&id=1525:ohio-legislative-commission-recommends-that-most-favored-nation-
clauses-be-prohibited-in-all-health-care-contracts&Itemid=100074.
3 Np. w Porozumieniu w sprawie Handlowych Aspektów Praw Własności Intelektualnej (Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property 
Rights, TRIPS) z 1994 roku stanowiącym załącznik do porozumienia w sprawie utworzenia Światowej Organizacji Handlu (WTO).
4 K.A. Ball, Ch.S. Wright, Most Favored Nations Clauses Reexamined in Light of DOJ Challenge in Michigan, „American Healthcare Lawyers Association” 
2011, February s. 1.
5 B. Toth, How Parallel…, s. 197.
6 W przeszłości klauzule MFN zostały wykorzystane przez Komisję Europejską jako część pakietu zobowiązań, m.in. w sprawie Rambus z 2009 roku 
czy sprawie British Airways/American Airlines/Iberia z 2010 roku.
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Relacja,	w	której	klauzula	jest	zastrzeżona

W odniesieniu do kryterium relacji, w której klauzula MFN jest zastrzeżona, możemy wy-
różnić przede wszystkim klauzule zastrzegane w dwustronnych lub wielostronnych stosunkach 
umownych, z których mogą skorzystać jedynie strony takiej umowy, i klauzule stanowiące element 
jednostronnej polityki oferowanej przez dany podmiot względem całego rynku, z których mogą 
korzystać wszyscy jego potencjalni klienci7. Te pierwsze mają ograniczony efekt, gdyż skutkują 
obniżeniem ceny (lub polepszeniem innych warunków handlowych) jedynie względem ograni-
czonej liczby podmiotów związanej z dostawcą konkretnym stosunkiem umownym. Oznacza to, 
że inni odbiorcy nieposiadający umów zawartych z dostawcą oferującym klauzulę najwyższego 
uprzywilejowania mogą faktycznie uzyskiwać od tego dostawcy mniej korzystne warunki niż stro-
ny zawartych przez tego dostawcę umów. Klauzule takie nie chronią zatem całego rynku przed 
dyskryminacją ze strony dostawcy. Klauzule MFN zastrzeżone w jednostronnej polityce dostawcy 
mają natomiast znacznie szerszy charakter, gdyż de facto gwarantują wszystkim potencjalnym 
odbiorcom uzyskanie najlepszych możliwych warunków handlowych, w praktyce całkowicie eli-
minując ryzyko dyskryminacji.

Innym podziałem mieszczącym się w kryterium relacji, w której klauzula MFN jest zastrzeżo-
na, jest podział na klauzule zastrzegane przez dostawców na rzecz bezpośrednich odbiorców ich 
produktów i usług (klauzule MFN w ujęciu klasycznym) i klauzule zastrzegane przez dostawców 
na rzecz platform handlowych pośredniczących w sprzedaży ich produktów i usług (tzw. detaliczne 
MFN – retail-MFN, rozpowszechnione ostatnio w związku z intensywnym rozwojem e-commerce 
i platform pośredniczących w sprzedaży, takich jak porównywarki cenowe lub portale oferujące 
noclegi hotelowe czy bilety lotnicze)8. W przypadku tych ostatnich dostawca zobowiązuje się, że 
na danej platformie sprzedaży będzie oferował swoje produkty lub usługi na najlepszych możliwych 
warunkach. Cechą charakterystyczną stosunków, w których zastrzega się tego rodzaju klauzule 
jest okoliczność, że to dostawca, a nie właściciel platformy sprzedaży ustala cenę, po której na tej 
platformie oferowane są jego produkty i usługi. W rezultacie podmiot płacący cenę za produkt lub 
usługę nie jest stroną umowy ustanawiającej detaliczną klauzulę MFN. Wskazuje się, że szcze-
gólne rozpowszechnienie klauzul detalicznych w handlu internetowym wynika z tego, że platformy 
internetowe mają zazwyczaj znaczącą siłę negocjacyjną wobec dostawców, pozwalającą im na 
narzucenie takich klauzul w relacjach umownych, a elektroniczne środowisko sprzedaży pozwala 
na znacznie łatwiejsze monitorowanie przestrzegania takich klauzul (np. w internecie)9. Detaliczne 
klauzule MFN stały się niedawno obiektem szczególnej analizy ze strony organów antymonopo-
lowych, co skutkowało wydaniem przez nie kilku orzeczeń dotyczących takich właśnie klauzul10.

Zdarzenie	wywołujące	zastosowanie	klauzuli	i	jego	źródło

Drugą z wypracowanych w doktrynie i orzecznictwie płaszczyzn podziału klauzul MFN jest 
kryterium zdarzenia, które powoduje, że klauzula znajduje zastosowanie, prowadząc do faktyczne-
go obniżenia ceny (lub zmiany na korzyść innych warunków handlowych) dla odbiorcy będącego 

 7 B. Toth, How Parallel…, s. 198.
 8 A. Fletcher, M. Hviid, Retail Price MFNs: Are they RPM ‘at its worst’?, CCP Working Paper 14–5, 2014, ESCR Centre for Competition Policy University 
of East England, s. 6 i n. 
 9 Ibidem, s. 8.
10 Zob. m.in. sprawy HRS i E-books opisane w części VI niniejszego artykułu.
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beneficjentem klauzuli. Na tym tle można wyróżnić klauzule, których działanie uruchamia się na 
skutek zaoferowania lepszych warunków handlowych na rynku przez podmiot gwarantujący naj-
wyższe uprzywilejowanie (znane jako klauzule MFN dwustronne – two-party MFN)11. W przypadku 
takich klauzul cena oferowana przez dostawcę klientowi zależy od cen stosowanych przez tego 
samego dostawcę względem jego innych klientów lub tego samego klienta w przeszłości. Tego 
rodzaju klauzule określane są w literaturze również jako tzw. hurtowe MFN (wholesale MFN)12.

Występują jednak na rynku również klauzule, których działanie gwarancyjne wywoływane 
jest przez zaistnienie na rynku jakiejkolwiek lepszej oferty na dany produkt lub usługę, nawet 
składanej przez podmioty trzecie (znane jako klauzule MFN trójstronne – three-party MFN)13. 
Najbardziej charakterystycznym przykładem takiej klauzuli jest tzw. klauzula angielska (English 
clause lub tzw. meeting competition clause), na mocy której cena oferowana przez dostawcę dla 
danego odbiorcy będącego beneficjentem klauzuli zależy od najlepszej ceny oferowanej za toż-
samy produkt na rynku przez jego konkurentów14.

Ponadto w przypadku omówionych powyżej detalicznych klauzul MFN stosowanych w re-
lacjach z platformami handlowymi możemy na tle omawianego kryterium wyróżnić dwa ich pod-
typy. Pierwszym z nich są tzw. wąskie klauzule MFN (narrow MFN), w świetle których dostawca 
umieszczający produkty lub usługi na platformie sprzedaży zobowiązuje się do stosowania na 
tej platformie ceny nie gorszej niż cena oferowana w kanale sprzedaży bezpośredniej (na jego 
własnej stronie internetowej)15. Drugim podtypem są zaś tzw. szerokie klauzule MFN (wide MFN), 
które zobowiązują dostawcę do stosowania na danej platformie ceny sprzedaży nie wyższej niż 
we wszelkich innych kanałach sprzedaży – włączając w to zarówno własną stronę internetową, 
jak i konkurencyjne platformy handlowe16. O ile te pierwsze nie budzą większych zastrzeżeń na 
gruncie prawa konkurencji, o tyle względem drugich organy antymonopolowe coraz silniej wyra-
żają swoje zastrzeżenia17.

Wzajemność	klauzuli	

Kolejnym możliwym podziałem klauzul najwyższego uprzywilejowania jest podział na klauzule 
MFN wzajemne i niewzajemne. Klauzule wzajemne zawierane są pomiędzy podmiotami, które 
mogą względem siebie występować zarówno w relacji dostawcy, jak i odbiorcy. Bardzo często 
występują one zatem w wielostronnych, międzynarodowych umowach handlowych. W przypadku 
takich umów, często zawieranych pomiędzy licznymi podmiotami, dzięki wzajemności zobowiązań 
występującej pomiędzy wszystkimi stronami umowy są one w pełni chronione przed dyskrymina-
cyjnymi warunkami handlowymi18.

11 J.A. Chevalier, Efficiencies from MFNs: Economic Theories, prezentacja, 10 September 2012, slajd 3. Pobrano z:: http://www.justice.gov/atr/public/
workshops/mfn/presentations/286767.pdf.
12 N. Greenwood, J. Hulsmann, A. Mordaunt, E. Morony, A. Nourry, G. Olsen, L. Tolaini, Linking Prices: Risky Relationships?, Clifford Chance – Briefing 
Note, 2012, s. 1. Pobrano z: http://www.cliffordchance.com/briefings/2012/10/linking_prices_riskyrelationships.html.
13 J.A. Chevalier, Efficiencies…
14 N. Greenwood, J. Hulsmann, A. Mordaunt, E. Morony, A. Nourry, G. Olsen, L. Tolaini, Linking…
15 Private motor insurance market investigation. Provisional decision on remedies, UK Competition & Markets Authority, 12 June 2014, pkt 4.1; 
P. Chappatte, M. Rosswick, Online platforms – who can set the price and are most favoured nation clauses compatible with competition rules?, 
Slaughter&May, January 2014.
16 Private motor insurance market investigation…, pkt 4.1.
17 Ibidem, pkt 4.3 i n.
18 B. Toth, How Parallel…, s. 198 i n.
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Typowe klauzule MFN zawierane w umowach pomiędzy dostawcami i odbiorcami mają jednak 
zazwyczaj charakter klauzul niewzajemnych. W ich ramach obowiązek ewentualnego obniżenia 
ceny lub zaoferowania korzystniejszych warunków spoczywa jedynie na dostawcy, a więc na 
podmiocie decydującym o cenie lub warunkach sprzedaży. Jedynym beneficjentem klauzuli nie-
wzajemnej jest natomiast kupujący. Typowe klauzule niewzajemne nie przynoszą bezpośrednich 
korzyści dostawcy19 i z tej przyczyny zazwyczaj zgoda na ich zamieszczenie w umowie jest wy-
nikiem ustępstw ze strony dostawcy zmierzających do uzyskania korzyści w relacjach z odbiorcą 
na innej płaszczyźnie niż cena20. 

Niewzajemne klauzule MFN zawierane w umowach dwustronnych chronią przed dyskrymi-
nacją jedynie stronę umowy będącą beneficjentem klauzuli. Pozostali przedsiębiorcy działający 
na rynku stawiani są w rezultacie w podwójnie niekorzystnej sytuacji – nie są objęci taką ochroną, 
jak beneficjent klauzuli, a dodatkowo trudniej jest im negocjować z dostawcą własne warunki. 
Wywalczenie obniżki ceny u dostawcy będzie bowiem znacznie trudniejsze z uwagi na fakt, że 
obniżona cena będzie musiała być automatycznie zaproponowana każdemu beneficjentowi klau-
zuli MFN, którą dostawca taki jest związany.

Czas	działania	klauzuli

Oprócz powyższych podziałów w doktrynie wyróżnia się także podział na tzw. retroaktywne 
klauzule MFN (retroactive MFN) i klauzule MFN gwarantujące odbiorcy najlepsze warunki jedynie 
w chwili zawierania umowy (tzw. chwilowe klauzule MFN – contemporaneous MFN). W przypadku 
tych pierwszych beneficjentowi klauzuli zagwarantowane zostaje uzyskanie najkorzystniejszych 
warunków, jakie inni odbiorcy kiedykolwiek uzyskają w przyszłości. Odbiorca jest zatem chroniony 
przez cały okres trwania kontraktu, w którym zastrzeżono klauzulę najwyższego uprzywilejowania21. 
W przypadku klauzul chwilowych natomiast beneficjent klauzuli otrzymuje jedynie zapewnienie, 
że uzyskuje najlepsze możliwe warunki na dzień zawierania umowy. Klauzule takie nie obejmują 
obowiązku dalszego obniżenia ceny dla beneficjenta lub zmiany jego warunków umownych na 
korzystniejsze w przypadku, gdy dostawca zaoferuje w przyszłości lepsze warunki handlowe dla 
innych odbiorców działających na rynku. Oddziaływanie tego rodzaju klauzul na konkurencję jest 
zatem znacznie mniej odczuwalne.

Poziom	zapewnianych	klauzulą	warunków

Ostatnim z podziałów klauzul najwyższego uprzywilejowania, który opiszę, jest podział na 
klauzule MFN zapewniające równe warunki z najlepszymi oferowanymi przez dostawcę (lub in-
nych dostawców) na rynku (MFN-equal) i klauzule gwarantujące beneficjentowi lepsze warunki 
od takich najlepszych warunków (MFN-plus)22. Klauzule MFN-equal stanowią większość klauzul 
najwyższego uprzywilejowania funkcjonujących w obrocie. Zmierzają one jedynie do wyrównania 
warunków handlowych oferowanych beneficjentowi klauzuli z najlepszymi warunkami dostępny-
mi na rynku. Powszechność tych klauzul wynika z faktu, że pojedynczy dostawca może podjąć 

19 D. Besanko, T.P. Lyon, Equilibrium Incentives for Most-Favored Customer Clauses in an Oligopolistic Industry, „International Journal of Industrial 
Organization” 1993, No. 11, s. 347.
20 J. Kattan, S.A. Stempel, Antitrust Enforcement and Most Favored Nation Clauses, „Antitrust” 1996, Vol. 20, s. 20–24.
21 B. Toth, How Parallel…, s. 198 i n.
22 S. Smith, When Most-Favored Is Disfavored: A Counselor’s Guide to MFNs, „Antitrust” 2013, Vol. 27, No. 2. Pobrano z: http://media.mofo.com/files/
Uploads/Images/130402-A-Counselor-Guide-to-MFN.pdf.
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zobowiązanie w nich zawarte względem wielu odbiorców. W przypadku klauzul MFN-plus zobo-
wiązanie do zagwarantowania lepszych warunków może być w praktyce podjęte przez danego 
dostawcę tylko względem jednego jego odbiorcy. W przeciwnym przypadku zastosowanie kilku 
klauzul MFN-plus mogłoby wiązać się z wywołaniem samonapędzającej się pętli oferowania kil-
ku beneficjentom coraz to korzystniejszych warunków handlowych aż do poziomu poniżej progu 
opłacalności sprzedaży23. Zarówno klauzule MFN-equal, jak i klauzule MFN-plus uznawane już 
były w orzecznictwie za klauzule o antykonkurencyjnym charakterze24.

III. Prokonkurencyjne	skutki	klauzul	MFN
W doktrynie i orzecznictwie wypracowanych zostało wiele teorii wskazujących na prokon-

kurencyjne skutki klauzul najwyższego uprzywilejowania. Skutki takie w większości przypadków 
przesądzają o korzystnym lub co najmniej neutralnym charakterze tego rodzaju klauzul z perspek-
tywy prawa ochrony konkurencji. W rezultacie, jeżeli nie występują szczególne okoliczności oma-
wiane przeze mnie szczegółowo w pkt V poniżej niniejszego artykułu, należy przyjąć, że klauzule 
MFN nie wiążą się ze swej istoty z ryzykiem ograniczenia konkurencji rynkowej. Powoduje to, 
że klauzule takie powinny być oceniane nie tyle w kontekście ewentualnych praktyk antykonku-
rencyjnych zakazanych per se, co raczej w ramach oceny indywidualnej, przy uwzględnieniu ich 
całościowego kontekstu i ważenia ich pro- i antykonkurencyjnych skutków.

W orzecznictwie amerykańskich sądów ukształtował się generalny pogląd, że klauzule naj-
wyższego uprzywilejowania stanowią jeden ze środków, który nabywcy mogą wykorzystywać 
w celu uzyskania od dostawców najbardziej korzystnych warunków handlowych, w tym cen25. 
Klauzule najwyższego uprzywilejowania pozwalają nabywcom z jednej strony na ograniczenie 
kosztów związanych z poszukiwaniem najtańszej lub najkorzystniejszej oferty na rynku, z drugiej 
zaś – umożliwiają im także automatyczne skorzystanie z lepszych ofert wynegocjowanych przez 
ich konkurentów26. Co więcej, na rynkach, na których brak jest przejrzystości cen lub nabywcy 
mają niedoskonałą wiedzę na temat chęci dostawców do obniżania cen, klauzule MFN mogą 
być wykorzystywane do walki z dyskryminacją odbiorców27. Lepsze warunki uzyskane przez na-
bywców produktów i usług mogą prowadzić do zapewnienia korzystniejszych warunków dla ich 
własnych odbiorców, a w rezultacie do uzyskania korzyści ekonomicznych także przez konsumen-
tów i użytkowników końcowych28. Zdaniem sędziego okręgowego sądu apelacyjnego w Chicago 
Richarda Posnera orzekającego w sprawie Blue Cross & Blue Shield United of Visconsin, Inc. v. 
MarshfieldClinic, klauzule MFN stanowią w rezultacie „sposób postępowania, który prawo anty-
monopolowe powinno zachęcać”29.

23 K.A. Ball, Ch.S. Wright, Most Favored Nations Clauses Reexamined in Light of DOJ Challenge in Michigan, „American Healthcare Lawyers Association” 
2011, February, s. 8–9.
24 Patrz m.in. opisywana w części VI poniżej sprawa United States of America and the State of Michigan v. Blue Cross and Blue Shield United of 
Michigan, 2:10-cv-15155-DPH-MKM, E.D. Mich (2011).
25 K.A. Ball, Ch.S. Wright, Most Favored Nations…, s. 5. 
26 J.T. McKeown, United States: Most Favored Nation (“MFN”) Pricing Draws Scrutiny As Potential Anticompetitive Practise, Foley & Lardner, 7 May 
2013. Pobrano z: http://www.mondaq.com/ unitedstates/x/237384/Antitrust+Competition/Most+Favored+Nation+MFN+Pricing+Draws+Scrutiny+As+ 
Potential+Anticompetitive+Practice.
27 S. Smith, When Most-Favored Is Disfavored…, s. 13.
28 J.T. McKeown, United States…
29 B. Toth, How Parallel…, s. 200.
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Drugi prokonkurencyjny aspekt klauzul najwyższego uprzywilejowania wiąże się z faktem, 
że klauzule takie pozwalają stronom umowy na wyeliminowanie ryzyka wiążącego się z wpro-
wadzaniem nowych produktów na rynek30. W odniesieniu do nowych, nieprzetestowanych do-
tychczas produktów zarówno producentowi/dostawcy, jak i pośrednikowi trudno jest zazwyczaj 
jednoznacznie ocenić, jaka cena odpowiada ekwilibrium pomiędzy popytem a podażą. W rezul-
tacie ceny nowych produktów często są zawyżane przez producentów lub dostawców, którzy nie 
chcą ryzykować wstępnego ich ustalenia na zbyt niskim poziomie. Zdarzają się zatem sytuacje, 
w których po ostatecznym ustaleniu się znacznie niższej ceny rynkowej niż cena wstępnie sza-
cowana przez dostawcę dystrybutorzy pozostają z zapasem towarów, które mogliby odsprzedać 
jedynie ze stratą. Klauzule MFN pozwalają takim dystrybutorom na korektę zapłaconej przez 
nich ceny zakupu, a tym samym na uniknięcie strat31. Te same wnioski można odnieść również 
do produktów obecnych od pewnego czasu na rynku, których ceny rynkowe spadają jednak na 
tyle szybko, że pośrednicy, nie posiadając możliwości korekty ceny zakupu dzięki klauzuli MFN, 
ponosiliby regularne straty na odsprzedaży32. Podobnie również w kontekście licencjonowania 
technologii klauzule MFN są w stanie zapewnić pierwszym licencjobiorcom, że nie będą płacili 
więcej za uzyskanie licencji niż późniejsi licencjobiorcy33.

Co więcej, klauzule najwyższego uprzywilejowania pozwalają stronom umów handlowych na 
minimalizowanie kosztów transakcyjnych wiążących się z negocjowaniem zmian do tych umów34. 
W szybko zmieniającym się otoczeniu rynkowym powtarzające się negocjacje zmierzające do 
dostosowania warunków handlowych do bieżących okoliczności i cen przeważających na rynku 
mogą składać się łącznie na znaczną część kosztów ponoszonych przez strony umowy. Koszty te 
mogą istotnie wpływać na rentowność sprzedaży, a w konsekwencji także na poziom oferowanych 
przez sprzedawców cen. Klauzule MFN, wprowadzając automatyczny mechanizm kompensacyjny, 
zmniejszają konieczność interakcji stron, a tym samym ponoszone przez nie koszty transakcyjne. 
Umożliwiają one także przedsiębiorcom oparcie współpracy na umowach długoterminowych, za-
pewniając im większą stabilność relacji handlowych35. Co więcej, w przypadku negocjacji prowa-
dzonych między wieloma stronami (np. na tle sporu wynikłego z umowy wielostronnej), klauzule 
MFN zawarte w kontrakcie pozwalają mniejszym przedsiębiorcom na automatyczne skorzystanie 
z kompromisu wynegocjowanego przez ważniejsze strony kontraktu, upraszczając tym samym 
proces dochodzenia do ugody36. Nie bez powodu zatem klauzule MFN nazywane są też czasami 
„ubezpieczeniem dla słabych negocjatorów”37.

Jeszcze inną korzyścią dla konkurencji wynikającą z klauzul najwyższego uprzywilejowania 
jest możliwość zapobieżenia wykorzystywaniu przez dostawcę inwestycji poczynionych przez 
jednego z jego odbiorców (np. w promowanie produktu), czyli tzw. free-riding-owi38. Nabywca 

30 S. Cernak, T. Chaiken, Most Favored Nation Clauses, PLC Antitrust, 2013, s. 1.
31 F. Short, H. Kim, The Antitrust Agencies’ Latest Favorite Target: MFN Clauses, 14 September 2012. Pobrano z: http://www.mintz.com/newsletter/2012/
Advisories/2245-0912-NAT-AFR/ index.html.
32 Ibidem.
33 J.T. McKeown, United States…
34 B. Toth, How Parallel…, s. 200–201.
35 S. Adams, Negotiating a Commercial “Most Favored Nation” Clause, „Brigham Young University International Law and Management Review” 2005, 
August.
36 C.E. Reynolds II, The Most Favored Nation Clause: The Ultimate Double Edged Sword, „Defense Counsel Journal” 2007, Vol. 74, No. 1, January, s. 80.
37 D. O’Connor, When MFN Clauses Go Bad, July 2012. Pobrano z: http://www.project-disco.org/competition/when-mfn-clauses-go-bad/.
38 B. Toth, How Parallel…, s. 199 i n.
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może nie chcieć dokonać niezbędnej inwestycji, jeżeli przewiduje, że w jej następstwie dostaw-
ca będzie mógł zaoferować swoje produkty innym odbiorcom w bardziej konkurencyjnej cenie39. 
Dzięki zastrzeżeniu na swoją korzyść klauzuli MFN odbiorca taki może jednak zagwarantować 
sobie, że oferowane mu warunki będą co najmniej tak samo dobre (lub nawet lepsze) niż warunki 
przedstawiane innym nabywcom w przyszłości40. Dzięki temu odbiorca może być bardziej skłonny 
ponieść nakłady na inwestycję w oferowany przez dostawcę produkt.

IV. Teorie	szkody	związane	z	MFN
Pomimo szerokiego konsensusu co do istnienia wielu prokonkurencyjnych aspektów klauzul 

najwyższego uprzywilejowania wymienionych powyżej, w ostatnim okresie organy antymono-
polowe wielu państw i Komisja Europejska zaczęły dostrzegać, że klauzule takie mogą jednak 
okazać się również zagrożeniem dla konkurencji. Poniżej przedstawię pokrótce najważniejsze 
teorie szkody, które sformułowane zostały w ostatnich latach w orzecznictwie i doktrynie w od-
niesieniu do klauzul MFN. Opiszę również szczególne okoliczności, w których teorie te mogą 
znaleźć zastosowanie i prowadzić do stwierdzenia naruszenia prawa konkurencji przez strony 
umów zawierających klauzule MFN.

Podstawowym i najprostszym do sformułowania zarzutem przeciwko klauzulom najwyż-
szego uprzywilejowania jest zarzut łagodzenia konkurencji na rynku (softening competition)41. 
Zmniejszenie bodźców dostawcy związanego klauzulami MFN do obniżania cen swoich produk-
tów wynika wprost z ekonomicznej kalkulacji korzyści i strat takiej obniżki42. Dostawca, chcąc 
obniżyć cenę swojego produktu względem jednego lub kilku odbiorców, musi bowiem obliczyć 
czy krok taki będzie dla niego opłacalny wobec konieczności równoległego obniżenia cen także 
dla wszystkich beneficjentów klauzul MFN, którymi dostawca taki jest związany43. Obniżenie 
ceny (a więc zwiększenie konkurencyjności cenowej produktu) będzie opłacalne jedynie wtedy, 
gdy potencjalne zyski wynikające ze zwiększenia sprzedaży na skutek niższej ceny przeważą 
nad potencjalnymi stratami wynikającymi z zastosowania obniżonych cen względem wszystkich 
beneficjentów klauzuli najwyższego uprzywilejowania. Im więcej odbiorców danego dostawcy 
(w szczególności odbiorców dużych, generujących istotną część całości popytu na rynku44) korzy-
sta z takich klauzul, tym mniej opłacalna może okazać się obniżka ceny45. Następstwem szero-
kiego rozpowszechnienia klauzul MFN w danej branży może być zatem ograniczenie konkurencji 
międzymarkowej między różnymi dostawcami unikającymi obniżania cen lub udzielania rabatów 
swoim odbiorcom46. Niektórzy autorzy wskazują, że szeroko rozpowszechnione klauzule MFN 
mogą w istocie odnosić ekonomiczne skutki na rynku tożsame z ustalaniem cen odsprzedaży 
(resale price maintenance, RPM)47.

39 S. Smith, When Most-Favored Is Disfavored…, s. 13.
40 S. Cernak, T. Chaiken, Most Favored…, s. 1.
41 A. Boik, K.S. Corts, The Effects of Platform MFNs on Competition and Entry, University of Toronto, June 2013; N. Greenwood, J. Hulsmann, 
A. Mordaunt, E. Morony, A. Nourry, G. Olsen, L. Tolaini, Linking…, s. 1.
42 J.T. McKeown, United States…
43 B. Toth, How Parallel…, s. 203 i n.
44 H. Ullman, The Risks (and Benefits) of Most Favored Nations Clauses, 29 May 2013. Pobrany z: http://www.mydistributionlaw.com/2013/05/
the-risks-and-benefits-of-most-favored-nations-clauses/.
45 T.E. Cooper, Most-Favored Customer Pricing and Tacit Collusion, „RAND Journal of Economics” 1986, Vol. 17, s. 377–388.
46 J. Coombs, The Most Favoured Customer Clause: An Economic Perspective, „Concurrences Journal” 2013, July.
47 A. Fletcher, M. Hviid, Retail Price MFNs…, s. 16 i n.
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Mechanizm łagodzenia konkurencji poprzez klauzule MFN można zobrazować w następują-
cy sposób. Załóżmy, że przykładowy dostawca ma dziesięciu odbiorców, spośród których dwóch 
jest beneficjentami klauzul MFN w relacjach z tym dostawcą. Załóżmy też, że dotychczas każdy 
z odbiorców skłonny był nabywać miesięcznie 100 sztuk produktu dostawcy za cenę jednostko-
wą 50 zł. Jeżeli odbiorca A, niebędący beneficjentem klauzuli MFN, zadeklarowałby, że nabędzie 
150 sztuk produktu, jeżeli dostawca obniży mu cenę do 40 zł, to w przypadku braku klauzul MFN 
zysk dostawcy na takiej zmianie wyniósłby 1000 zł (150 x 40 zł – 100 x 50 zł). Jeżeli jednak do-
stawca musiałby obniżyć cenę do 40 zł również dla kolejnych dwóch odbiorców B i C będących 
beneficjentami klauzul MFN, obniżka ceny nie byłaby już opłacalna, gdyż wiązałaby się dla niego 
ze stratą 1000 zł. Zysk w wysokości 1000 zł wygenerowany w relacjach z odbiorcą A zostałby 
w całości pochłonięty przez straty wygenerowane na wymuszonej obniżce ceny dla odbiorców 
B i C (zamiast dotychczasowych 10000 zł dostawca zarobiłby na sprzedaży do tych odbiorców 
jedynie 8000 zł, a więc o 2000 zł mniej). Oczywistym jest zatem, że dostawca na skutek istnienia 
dwóch klauzul MFN z odbiorcami B i C nie obniży ceny dla odbiorcy A.

W przypadku wspomnianych wyżej klauzul MFN trójstronnych, takich jak klauzula angiel-
ska, sama świadomość u dostawców, że każda zaproponowana przez nich obniżka cen będzie 
automatycznie wyrównana przez ich konkurentów na skutek działania tych klauzul, powoduje, że 
dostawcy ci tracą bodźce do intensywnego konkurowania ceną. Klauzule MFN mogą być zatem 
wykorzystywane przez dostawców do sygnalizowania konkurentom, że nie zamierzają intensywnie 
konkurować ceną na rynku48. Co więcej, odbiorcy, którzy mają zagwarantowane najniższe ceny 
dzięki klauzulom MFN, nie są zazwyczaj zainteresowani poszukiwaniem lepszych alternatyw na 
rynku, przez co dalej osłabiają konkurencję pomiędzy dostawcami49.

Na skutek zmniejszenia bodźców dostawców do obniżania cen, klauzule najwyższego uprzy-
wilejowania mogą pośrednio utrudniać wejście na rynek nowym graczom działającym na niższym 
szczeblu obrotu50. Tacy nowi gracze będą mieli istotną trudność w zapewnieniu sobie dostaw 
materiałów niezbędnych do prowadzenia ich własnej działalności, gdyż każda wynegocjowana 
przez nich obniżka cen u dostawców będzie automatycznie udzielana także ich zasiedziałym 
konkurentom51. Klauzule MFN mogą zatem w istotnym stopniu utrudniać uzyskanie przez nowych 
graczy przewagi cenowej na swoje produkty i usługi, gdyż zwiększają ich faktyczne koszty wejścia 
na rynek52. Ma to szczególnie istotne znaczenie dla firm, których biznesowy model konkurowa-
nia na rynku opiera się w głównej mierze na obniżaniu kosztów prowadzonej działalności, a nie 
konkurowaniu jakością53. Mało prawdopodobne jest natomiast, że przedsiębiorcy tacy będą mieli 
na tyle silną pozycję negocjacyjną, aby mogli sami wynegocjować u dostawców klauzule MFN 
chroniące ich przed obniżkami cen materiałów udzielanymi dla ich konkurentów.

Kolejną konkurencyjnoprawną teorią szkody związaną z klauzulami najwyższego uprzywile-
jowania jest teoria, zgodnie z którą klauzule takie mogą ułatwiać koordynację działań rynkowych 

48 S. Cernak, T. Chaiken, Most Favored…, s. 2.
49 R. Iley, Recent regulatory focus on price parity agreements, Kemp Little, 28 October 2013. Pobrano z: www.kemplittle.com/site/articles/kl_bytes/
recent_regulatory_focus_on_price_ parity_agreements/.
50 K. Petersen, R. Madej, Competition regulators attack pricing clauses in distribution agreements, 18 March 2014. Pobrano z: http://www.eu-compe-
titionlaw.com/lowest-price-guaranteed-best-price-clauses-come-under-fire/.
51 S. Cernak, T. Chaiken, Most Favored…, s. 2.
52 A. Boik, K. S. Corts, The Effects…, s. 11 i n.; S. Moritz, A competition lawyer’s schematic for considering most favoured nation clauses, 9 September 
2013. Pobrano z: www.minterellison.com/a-competition-lawyers-schematic-for-considering-most-favoured-nation-clausesCR201309/.
53 B. Toth, How Parallel…, s. 210; D. O’Connor, When MFN Clauses…; A. Fletcher, M. Hviid, Retail Price MFNs…, s. 13.
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pomiędzy konkurentami54. Efektywne wdrożenie klauzuli MFN wymaga bowiem zwiększenia ilości 
danych wymienianych między uczestnikami rynku55. W szczególności obniżenie ceny na produkty 
objęte ochroną klauzuli MFN będzie możliwe tylko wtedy, gdy odbiorca będący beneficjentem tej 
klauzuli będzie w stanie monitorować ceny oferowane przez dostawcę dla innych odbiorców56. 
W rezultacie odbiorca może chcieć zagwarantować sobie, np. w drodze kontraktowej, aby do-
stawca na bieżąco informował go o zaoferowaniu niższej ceny jego konkurentowi57. Tego rodzaju 
działanie, w szczególności jeżeli jest szeroko rozpowszechnione na rynku58, może istotnie zwięk-
szyć jego przejrzystość cenową, ułatwiając tym samym skoordynowanie polityki cenowej przez 
różnych odbiorców. W rezultacie klauzule MFN, przy ich szerokim zastosowaniu w danej branży, 
mogą prowadzić do ograniczenia konkurencji wewnątrzmarkowej na szczeblu detalicznym.

Co więcej, ekonomiczna teoria antykonkurencyjnych zmów zakłada, że skuteczne funkcjono-
wanie kartelu uzależnione jest w znacznej mierze od możliwości stworzenia mechanizmów, które 
pozwalają na wykrycie działań uczestników zmowy wyłamujących się z poczynionych uzgodnień 
lub skoordynowanych działań. Członkowie kartelu, chcąc zmaksymalizować swoje zyski, mają 
bowiem naturalną skłonność do oszukiwania pozostałych uczestników zmowy59. Sprzedają oni 
swoje produkty po uzgodnionych, zawyżonych cenach do większości odbiorców, ale jednocześ-
nie oferują sekretne rabaty niektórym odbiorcom, przejmując tym samym niezauważenie klientów 
innych kartelistów. Klauzule najwyższego uprzywilejowania mogą zostać wykorzystane przez 
członków kartelu do łatwiejszego wykrywania takich sekretnych rabatów60. Szerokie zastosowanie 
klauzul MFN powoduje bowiem, że większa ilość produktu będzie musiała być sprzedawana na 
rynku po obniżonej cenie, co ułatwi wykrycie naruszenia uzgodnień cenowych w ramach kartelu61. 
Następstwem zastosowania klauzul najwyższego uprzywilejowania przez kartelistów jest zatem 
zmniejszenie ich skłonności do odstępstw od cen ustalonych w ramach zmowy62.

Poprzez zaoferowanie swoim odbiorcom klauzul najwyższego uprzywilejowania przedsię-
biorca o silnej pozycji rynkowej może także zapobiec negatywnym dla siebie skutkom wynikają-
cym z tzw. hipotezy Coase’a63. Zgodnie z tą hipotezą monopolista na danym rynku może zostać 
zmuszony przez odbiorców do sprzedawania swoich produktów (będących dobrami trwałymi) po 
cenach niższych niż wynikające z pełnego wykorzystania przez niego pozycji monopolistycznej. 
Wynika to z faktu, że monopolista taki, chcąc zmaksymalizować swój zysk, ma skłonność do ob-
niżania ceny tych produktów do poziomu akceptowalnego dla odbiorców niemogących pozwolić 
sobie na uiszczenie ceny monopolistycznej. Jeżeli odbiorcy mają świadomość takiego działania 
monopolisty, będą powstrzymywali się od zakupu po zawyżonej cenie, czekając na obniżenie 
tej ceny przez monopolistę64. W ten sposób monopolista będzie zmuszony do konkurowania 

54 S. Moritz, A competition lawyer’s …
55 S. Smith, When Most-Favored Is Disfavored…, s. 12.
56 Ibidem.
57 S. Cernak, T. Chaiken, Most Favored…, s. 2.
58 D. McCann, Most Favoured Customer Clauses: Good, Bad or Indifferent?, 25 October 2013. Pobrano z: http://www.carson-mcdowell.com/
news-and-events/insights/most-favoured-customer-clauses-good-bad-or-indifeerent/.
59 J.T. McKeown, United States…
60 S. Smith, When Most-Favored Is Disfavored…, s. 12.
61 S. Cernak, T. Chaiken, Most Favored…, s. 2.
62 T.E. Cooper, Most-Favored Customer…; J.T. McKeown, United States…
63 R.H. Coase, Durability and Monopoly, „Journal of Law and Economics” 1972, Vol. 15, No. 1, April, s. 143–149.
64 J.I. Bulow, Durable-Goods Monopolist, „The Journal of Political Economy” 1982, Vol. 90, No. 2, April, s. 314–332.
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sam ze sobą w czasie, co nie pozwoli mu w pełni wykorzystać jego monopolistycznej pozycji. 
Wykorzystując klauzule MFN, monopolista może związać sobie ręce i dać rynkowi wyraźny syg-
nał, że nie zamierza obniżać cen w przyszłości (gdyż traciłby wtedy istotną część swoich zysków 
na obniżki dla wszystkich beneficjentów klauzul MFN), przez co oczekiwanie przez odbiorców 
na zakup po niższej cenie jest bezcelowe65. Klauzule najwyższego uprzywilejowania dają zatem 
przedsiębiorcom o silnej pozycji rynkowej możliwość utrzymania wyższych cen, a w rezultacie 
także wyższych zysków, kosztem swoich odbiorców.

V.	Analiza	konkurencyjnoprawna	klauzul	MFN
W doktrynie podkreśla się, że aby klauzule najwyższego uprzywilejowania mogły odnieść 

antykonkurencyjne skutki na rynku, konieczne jest zaistnienie kilku warunków66. Przede wszystkim 
wskazuje się, że klauzule MFN zastrzegane na nieskoncentrowanych lub niskoskoncentrowanych 
rynkach niosą ze sobą znacznie niższe ryzyko antymonopolowe niż podobne klauzule stosowane 
na rynkach skoncentrowanych67. Dla zaistnienia antykonkurencyjnych skutków wymagane jest 
bowiem, aby dostawcy lub odbiorcy posiadali na rynku pewien zakres siły rynkowej – czy to sa-
modzielnie, czy też kolektywnie – przy czym w doktrynie przyjmuje się, podobnie jak w przypadku 
ograniczeń wertykalnych, próg 30% jako podstawowy wskaźnik istotnej siły rynkowej68. 

Pierwszym działaniem, które przedsiębiorca chcący zastrzec w swojej relacji umownej 
klauzulę MFN powinien podjąć, by zbadać poziom potencjalnego ryzyka wiążącego się z taką 
klauzulą, jest zatem wyznaczenie rynków właściwych, na których działa ten przedsiębiorca i jego 
kontrahent. Rynkami właściwymi, które powinny podlegać badaniu, są wskazane w art. 3 roz-
porządzenia Komisji (UE) nr 330/2010 z dnia 20 kwietnia 2010 r. w sprawie stosowania art. 101 
ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do kategorii porozumień wertykalnych i praktyk 
uzgodnionych i w pkt. 23 Wytycznych Komisji w sprawie ograniczeń wertykalnych, a także w § 8 
ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie wyłączenia niektórych 
rodzajów porozumień wertykalnych spod zakazu porozumień ograniczających konkurencję: 
(i) rynek, na którym dostawca sprzedaje towary lub usługi objęte porozumieniem i (ii) rynek, na 
którym odbiorca kupuje towary lub usługi objęte porozumieniem. Jeżeli udział rynkowy dostawcy 
i odbiorcy nie przekracza 30% na żadnym z tak wyznaczonych rynków właściwych (lub czasowo 
przekracza ten próg na warunkach określonych w art. 7 rozporządzenia nr 330/2010 i § 9 pol-
skiego rozporządzenia), klauzula MFN będzie objęta automatycznym wyłączeniem spod zakazu 
porozumień ograniczających konkurencję. W takim przypadku jej stosowanie nie powinno zatem 
wiązać się z istotnym ryzykiem antymonopolowym.

W przypadku przekroczenia progu 30% udziału w rynku właściwym przez dostawcę lub odbiorcę 
klauzula MFN będzie musiała zostać indywidualnie oceniona przy uwzględnieniu całokształtu wa-
runków konkurencji, w których działają dostawca i odbiorca. Firmy, które posiadają udział w rynku 

65 F. Short, H. Kim, The Antitrust Agencies’ Latest Favorite Target: MFN Clauses, 14 September 2012 r. Pobrano z: http://www.mintz.com/newslet-
ter/2012/Advisories/2245-0912-NAT-AFR/ index.html.
66 Zakładam w tym miejscu, że organy ochrony konkurencji w praktyce nie przyjmą marginalnego stanowiska reprezentowanego przez niektórych 
przedstawicieli doktryny (patrz przypis 47 powyżej), że klauzule MFN powinny być traktowane w sposób tożsamy z klauzulami narzucania cen odsprze-
daży, a tym samym powinny być zakazane per se. Jak wyjaśniam powyżej, klauzule MFN wykazują bowiem wiele istotnych prokonkurencyjnych cech 
i ich ocena powinna zatem każdorazowo przebiegać w oparciu o całościową analizę potencjalnych korzyści i strat, które mogą przynieść dla konkurencji  
na rynku.
67 K. Petersen, R. Madej, Competition regulators attack…
68 S. Smith, When Most-Favored Is Disfavored…, s. 11.
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przekraczający 30%, mogą bowiem nie dysponować istotną siłą rynkową – stwierdzenie tego faktu 
wymaga jednak zazwyczaj dodatkowych analiz rynkowych. Analizy takie powinny w szczególności 
uwzględniać ocenę czynników wymienionych w pkt. 111 i n. Wytycznych Komisji w sprawie ogra-
niczeń wertykalnych, tj. m.in. rynkowej pozycji stron porozumienia, ich kontrahentów i nabywców 
produktów objętych porozumieniem w kontekście ewentualnej przewagi konkurencyjnej ocenianej 
poza ramami samej wielkości udziałów rynkowych (np. przy uwzględnieniu faktu bycia pierwszym 
graczem na rynku, posiadania doskonalszych technologii lub najlepszej gamy produktów), barier 
wejścia na rynek, jego dojrzałości, szczebla obrotu handlowego, którego dotyczy porozumienie 
czy charakteru produktu objętego klauzulą MFN. Im większą siłą rynkową będzie dysponował 
dostawca lub odbiorca, tym większe będzie ryzyko, że zastrzeżona w ich relacjach klauzula MFN 
będzie mogła zostać uznana za antykonkurencyjną. 

W doktrynie podkreśla się jednak, że nawet jeżeli dostawca lub odbiorca dysponuje znaczną 
siłą rynkową, należy zbadać, jak znaczna część rynku zakupu lub sprzedaży pokryta jest podobnymi 
klauzulami MFN69. Jedynie szeroko rozpowszechnione klauzule są bowiem w stanie skutkować 
ujednoliceniem warunków handlowych na rynku. Przykładowo w przypadku, gdyby posiadający 
znaczny udział rynkowy nabywca podpisał umowę obejmującą klauzulę MFN tylko z jednym do-
stawcą, taka klauzula MFN mogłaby nie mieć odczuwalnego wpływu na rynek, jeżeli dostawca 
reprezentowałby relatywnie niewielką część podaży danego produktu na rynku70. Konieczna jest 
zatem ocena, czy i na ile w danej branży rozpowszechnione jest stosowanie klauzul najwyższe-
go uprzywilejowania. Ocena taka może jednak niejednokrotnie być trudna do samodzielnego 
przeprowadzenia przez przedsiębiorców działających na rynku. Pewnym wsparciem przy takiej 
ocenie może być fakt, czy klauzula MFN stanowi element wzorca umownego stosowanego przez 
przedsiębiorców na rynku i czy kontrahent danego przedsiębiorcy jest już związany podobnymi 
klauzulami w relacjach z innymi przedsiębiorcami. Przy braku szerokiego rozpowszechnienia 
klauzul MFN na rynku incydentalne zastrzeżenie takiej klauzuli w indywidualnej relacji umownej 
pomiędzy dwoma graczami rynkowymi nie powinno wiązać się z istotnym ryzykiem antymonopo-
lowym, w szczególności przy relatywnie niskich udziałach rynkowych stron porozumienia.

Ostatnim i najważniejszym krokiem w konkurencyjnoprawnej analizie klauzuli MFN jest oce-
na, na ile dana klauzula, przy uwzględnieniu otoczenia rynkowego, w którym ma być stosowana, 
będzie w stanie w ogóle wywrzeć jakiekolwiek antykonkurencyjne skutki na rynku (nawet przy jej 
szerokim rozpowszechnieniu i znacznej sile rynkowej posiadanej przez strony kontraktu, w któ-
rym jest zastrzeżona). Należy zatem ocenić, uwzględniając indywidualne okoliczności sprawy, 
czy klauzula MFN może potencjalnie doprowadzić do złagodzenia konkurencji cenowej na rynku, 
utrudnić nowym graczom wejście na rynek, doprowadzić do koordynacji działań między konkuru-
jącymi ze sobą przedsiębiorcami lub do innych antykonkurencyjnych sytuacji opisanych w pkt. V 
powyżej. Potencjalne negatywne skutki klauzuli MFN należy jednak każdorazowo przeciwstawić 
możliwym prokonkurencyjnym skutkom takiej klauzuli opisanym w pkt. IV powyżej i zdecydować, 
które z tych skutków będą przeważające. Pewne typy klauzul, takie jak np. klauzule MFN-plus, 
szerokie klauzule detaliczne MFN lub retroaktywne klauzule MFN ze swej istoty niosą przy tym 
za sobą wyższe ryzyko uznania ich za niedozwolone.

69 H. Ullman, The Risks (and Benefits)…
70 M. Samuelson, N. Piankov, B. Ellman, Assessing the Effects of Most-Favored Nation Clauses, ABA Section of Antitrust Law, Spring Meeting 2012, s. 6.
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Należy pamiętać, że stanowisko organów ochrony konkurencji względem klauzul najwyższego 
uprzywilejowania pozostaje nadal na etapie ciągłej ewolucji i z całą pewnością nie może zostać 
obecnie uznane za w pełni wykrystalizowane. W rezultacie nie można wykluczyć, że z biegiem 
czasu będzie ulegało ono dalszym zmianom i może ostatecznie ukształtować się w sposób cał-
kowicie odmienny od dotychczasowego. Stanowiska organów ochrony konkurencji poszczegól-
nych państw mogą przy tym różnić się istotnie od siebie, a test kontroli sądowej orzeczeń tych 
organów może doprowadzić do jeszcze dalej idącego zróżnicowania tych stanowisk. Ewidentnie 
można jednak stwierdzić, że – przynajmniej w kręgu państw członkowskich Unii Europejskiej – 
czasy, w których klauzule MFN były traktowane jako zjawisko neutralne z punktu widzenia prawa 
konkurencji, bezpowrotnie już minęły. 

Działy prawne przedsiębiorców zainteresowanych stosowaniem takich klauzul, w szczegól-
ności zaś działających w branżach, w których klauzule te znajdują coraz szersze uznanie, takich 
jak pośrednictwo handlowe w internecie czy porównywarki cenowe działające online, powinny 
zatem na bieżąco śledzić rozwój orzecznictwa unijnego (a być może w najbliższym czasie też 
krajowego) dotyczącego takich klauzul. Obecnie, wobec mnogości poglądów doktrynalnych na 
temat prawnej dopuszczalności klauzul MFN i nadal szczątkowego orzecznictwa w tym zakresie, 
wydaje się, że zarządzanie ryzykiem związanym z takimi klauzulami powinno rozpocząć się od 
wyważenia potencjalnych pro- i antykonkurencyjnych efektów takich klauzul w indywidualnym 
przypadku danego przedsiębiorcy i ostrożnego podejścia do stosowania tych klauzul w przypadku 
stwierdzenia potencjalnego ryzyka zarzutów antymonopolowych. Jeżeli natomiast doszłoby do 
wydania orzeczenia (czy to przez któryś z organów antymonopolowych czy sądów), które w spo-
sób kategoryczny odbiegałoby od dotychczasowych poglądów wskazanych w orzecznictwie, na-
leżałoby rozważyć wprowadzenie ewentualnych zmian w już zawartych umowach, np. poprzez 
usunięcie lub zmodyfikowanie co najmniej części zawartych w nich klauzul MFN.

VI. Orzecznictwo
Do chwili przygotowania niniejszego artykułu nie została wydana przez Prezesa Urzędu 

Ochrony Konkurencji i Konsumentów ani jedna decyzja, której przedmiotem byłyby klauzule 
najwyższego uprzywilejowania. Jednakże, w ostatnim okresie zostało wydanych kilka interesu-
jących orzeczeń zagranicznych (w tym wydanych przez Komisję Europejską na gruncie prawa 
unijnego) dotyczących klauzul najwyższego uprzywilejowania. Opiszę poniżej trzy najciekawsze 
sprawy, w których organy antymonopolowe wypowiedziały się przeciwko możliwości stosowania 
takich klauzul przez przedsiębiorców. Pierwsza z omawianych spraw dotyczyła detalicznej klau-
zuli MFN zastrzeganej przez platformę internetową HRS z dostawcami usług hotelowych. Druga 
sprawa dotyczyła natomiast detalicznej klauzuli MFN zastrzeżonej w relacjach pomiędzy Apple 
i wydawcami e-booków. Obie detaliczne klauzule MFN miały charakter klauzul tzw. szerokich, 
a więc obligujących dostawców do stosowania na danej platformie ceny sprzedaży nie wyższej 
niż we wszelkich innych kanałach sprzedaży. Trzecia sprawa dotyczyła natomiast klauzuli MFN 
zastrzeganej przez jeden z zakładów ubezpieczeniowych działających w stanie Michigan, USA, 
a dotyczącej warunków, na jakich szpitale świadczyły usługi opieki zdrowotnej finansowane przez 
konkurencyjnych ubezpieczycieli. Sprawa ta jest o tyle ciekawa, że spowodowała szeroko zakro-
jone działania legislacyjne zakazujące klauzul MFN w stanie Michigan.
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Sprawa	HRS

W dniu 20 grudnia 2013 r. niemiecki organ antymonopolowy Bundeskartellamt wydał decyzję 
w sprawie B 9 – 66/10. Sprawa ta dotyczyła umów zawartych pomiędzy platformą internetową HRS 
i hotelami. Umowy te zawierały klauzule zapewniające, że cena za wynajem pokoju hotelowego, 
którą hotele oferują poprzez HRS, nigdy nie będzie wyższa od ceny, którą hotele oferują poprzez 
inne kanały dystrybucji internetowej (szeroka klauzula detaliczna MFN). Ponadto hotele gwaran-
towały traktować HRS nie mniej korzystnie niż inne kanały dystrybucji online w odniesieniu do 
dostępności pokoi i innych warunków ich wynajmu. W 2012 roku HRS wprowadził nowe klauzule 
umowne, które zwiększały prowizję płaconą HRS przez hotele i rozszerzały zakres klauzuli MFN 
na ceny i inne warunki oferowane przez hotele za pośrednictwem innych kanałów dystrybucji, 
m.in. nieinternetowych. 

Bundeskartellamt zabronił HRS dalszego stosowania klauzuli MFN i nakazał spółce usunąć 
ją z jej umów i ogólnych warunków umów do dnia 1 marca 2014 r. w zakresie, w którym klauzula 
ta dotyczyła hoteli w Niemczech. Bundeskartellamt zwrócił uwagę, że klauzule MFN stosowane 
przez HRS były sprzeczne z § 1 niemieckiej ustawy przeciwko ograniczeniom konkurencji (GWB) 
i art. 101(1) Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ponieważ ograniczały swobodę hoteli 
partnerskich HRS do ustalania swoich cen i warunków swobodnie za pośrednictwem wszystkich 
kanałów dystrybucji. Klauzule te ograniczały konkurencję pomiędzy portalami oferującymi usługi 
hotelowe, ponieważ inne portale niż HRS pozbawione zostały motywacji ekonomicznej do ofe-
rowania niższych prowizji dla hoteli współpracujących z HRS w celu zachęcenia tych hoteli do 
oferowania swoich usług na korzystniejszych warunkach. W rezultacie Bundeskartellamt uznał, że 
klauzule te miały taki sam efekt, jak bezpośrednia zmowa pomiędzy portalami hotelowymi w za-
kresie wspólnej ceny minimalnej za usługi brokerskie realizowane dla hoteli. Klauzule pozwalały 
HRS na zwiększanie prowizji, którą ten portal obciążał hotele, bez obawy, że taki wzrost będzie 
przeniesiony na klientów hoteli na skutek stosowania przez hotele wyższych cen sprzedaży na 
platformie HRS niż na platformach konkurencyjnych.

Antykonkurencyjny skutek klauzul MFN wdrożonych przez HRS był zintensyfikowany przez 
fakt, że konkurenci HRS również stosowali podobne klauzule. Bundeskartellamt dopatrzył się za-
tem nasilenia antykonkurencyjnego charakteru klauzul najwyższego uprzywilejowania na skutek 
istnienia kumulatywnego efektu wielu równoległych sieci porozumień opartych na tego rodzaju 
klauzulach. Klauzule MFN nie mogły skorzystać z wyłączenia grupowego dotyczącego porozu-
mień wertykalnych z uwagi na fakt, że udział HRS w rynku usług brokerskich świadczonych przez 
portale hotelowe w Niemczech przekraczał 30%. 

Ponadto Bundeskartellamt uznał, że HRS nadużywał swojej pozycji rynkowej wobec hoteli 
małej i średniej wielkości poprzez ograniczanie ich swobody w wyborze kanałów dystrybucji71.

Sprawa	E-books

W marcu 2011 roku Komisja Europejska przeprowadziła niezapowiedzianą kontrolę w sie-
dzibach kilku przedsiębiorców działających w sektorze wydawniczym e-booków. W następstwie 
prowadzonego postępowania Komisja Europejska stwierdziła na podstawie zgromadzonych do-
wodów, że Apple Inc. i pięcioro wydawców zawarli tajne porozumienie cenowe mające na celu 

71 Zob. decyzja Bundeskartellamt w sprawie B 9 – 66/10.
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podniesienie cen detalicznych e-booków powyżej cen oferowanych przez Amazon. Aby osiągnąć 
powyższy cel, przedsiębiorcy ci planowali wspólnie przejść ze sprzedaży e-booków w modelu 
hurtowym (w którym wysokość cen detalicznych określa sprzedawca detaliczny) stosowanym 
dotychczas na rynku, w tym przez Amazon, na sprzedaż w modelu agencyjnym (w którym wyso-
kość cen detalicznych określa wydawca)72. Przejście miało mieć wymiar globalny i funkcjonować 
w oparciu o takie same podstawowe warunki ustalania cen – najpierw tylko w kontaktach z Apple, 
a potem także z Amazon i innymi sprzedawcami detalicznymi, którzy mieli zostać zmuszeni do 
przejścia na ten model na skutek uzgodnionych między Apple a wydawcami klauzul MFN.

W swojej wstępnej ocenie Komisja przyjęła stanowisko, że – aby takie wspólne przejście było 
możliwe – każdy z pięciu wydawców ujawniał pozostałym wydawcom i Apple, a także otrzymywał 
od tych wydawców i Apple informacje odnośnie do przyszłych ich zamiarów dotyczących: (i) za-
warcia umowy agencyjnej z Apple w USA i (ii) podstawowych warunków, na jakich każdy z wy-
dawców zawarłby taką umowę, w tym klauzuli MFN dotyczącej ceny detalicznej, maksymalnych 
przedziałów cen detalicznych i wysokości prowizji, jaka miałaby być opłacana na rzecz Apple. 
Zgodnie z klauzulą MFN dotyczącą ceny detalicznej każdy z wydawców miał obowiązek dostoso-
wać do cen oferowanych w internetowej księgarni Apple swoje niższe ceny e-booków oferowane 
dla tych samych tytułów u innych internetowych sprzedawców detalicznych. 

Komisja przyjęła wstępne stanowisko, że skutki finansowe klauzuli MFN dotyczące ceny 
detalicznej były dla wydawców takie, że klauzula ta funkcjonowała jako wspólne „narzędzie zo-
bowiązania”. Każdy z pięciu wydawców miał możliwość wywarcia na Amazon nacisku w celu 
zaakceptowania przejścia na model agencyjny, gdyż w przeciwnym razie Amazon ryzykowałby 
utratę dostępu do e-booków oferowanych przez każdego z tych pięciu wydawców. Amazon nie 
mógłby bowiem zaryzykować jednoczesnej utraty dostępu choćby do części katalogu e-książek 
każdego z pięciu wydawców.

Wydawcy i Apple przedstawili zobowiązania mające na celu rozwianie wątpliwości Komisji 
Europejskiej. W szczególności wydawcy zgodzili się rozwiązać wszystkie istniejące umowy 
agencyjne, które zawierały ograniczenie dotyczące cen detalicznych i klauzule MFN. Ponadto 
wydawcy zobowiązali się do niestosowania klauzuli MFN w nowych umowach przez okres pięciu 
lat. Zobowiązali się oni również do wprowadzenia dwurocznego okresu przejściowego, w trak-
cie którego detaliści będą mieli swobodę w oferowaniu rabatów na e-booki do wysokości równej 
prowizji, jaką detaliści otrzymują od wydawców w ciągu jednego roku. Apple zobowiązał się nato-
miast do wypowiedzenia umów agencyjnych z wydawcami i niezawierania/niewykonywania przez 
okres pięciu lat jakiejkolwiek klauzuli MFN, która byłaby zamieszczona w jakiejkolwiek nowej lub 
istniejącej umowie agencyjnej.

Komisja uznała, że te zobowiązania są odpowiednie do przywrócenia i utrzymania konku-
rencji na rynku sprzedaży e-booków w Europejskim Obszarze Gospodarczym. W dniu 12 grud-
nia 2012 r. Komisja zaakceptowała prawnie wiążące zobowiązania Apple i wydawców Hachette, 
Harper Collins, Holtzbrinck/Macmillan i Simon & Schuster, a w dniu 25 lipca 2013 r. także zobo-
wiązania wydawcy Penguin73.

72 S. Cernak, T. Chaiken, Most Favored…
73 Patrz decyzja Komisji Europejskiej, sprawa COMP/39.847.
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Sprawa Blue Cross

W dniu 18 października 2010 r. Amerykański Departament Sprawiedliwości złożył pozew 
przeciwko Blue Cross Blue Shield of Michigan (dalej: BCBSM), twierdząc, że ubezpieczyciel ten 
naruszył prawo konkurencji, zmuszając szpitale w Michigan do akceptowania klauzul MFN, które 
zwiększały koszty opieki zdrowotnej dla pacjentów. Klauzule narzucone przez BCBSM obligo-
wały szpitale do stosowania względem innych ubezpieczycieli co najmniej tak samo wysokich 
lub nawet wyższych opłat za usługi opieki zdrowotnej niż w stosunku do BCBSM. Departament 
Sprawiedliwości stwierdził, że klauzule największego uprzywilejowania stosowane przez BCBSM 
skutkowały wyższymi cenami dla konkurentów i uniemożliwiły mniejszym ubezpieczycielom wejście 
na rynek, co z kolei doprowadziło do zmniejszenia poziomu konkurencji na rynku ubezpieczeń 
zdrowotnych. W odpowiedzi BCBSM złożył wniosek o oddalenie pozwu, twierdząc, że zarzuty 
stawiane przez Departament Sprawiedliwości są bezzasadne. W listopadzie 2011 roku sąd od-
rzucił ten wniosek, stwierdzając, że istnieje prawdopodobieństwo, że stosowane przez BCBSM 
klauzule MFN naruszają przepisy prawa antymonopolowego74.

Przed zakończeniem postępowania sądowego, w dniu 25 marca 2013 r., Departament 
Sprawiedliwości wniósł o umorzenie postępowania w sprawie BCBSM, ponieważ tydzień wcześniej 
w stanie Michigan, którego dotyczyły praktyki BCBSM, uchwalone zostało prawo, które ze skut-
kiem od dnia 1 stycznia 2014 r. zakazało ubezpieczycielom używania jakichkolwiek klauzul MFN 
w kontraktach z dostawcami usług zdrowotnych. Niewątpliwie, nowe przepisy były bezpośrednią 
konsekwencją działań podejmowanych przeciwko BCBSM. W okresie przejściowym Komisarz 
Urzędu Regulacji Finansowej i Ubezpieczeniowej stanu Michigan zarządził, że przed wejściem 
w życie nowych przepisów ubezpieczyciele mogą wprowadzać do umów i egzekwować tylko te 
klauzule MFN, które zostały uprzednio zatwierdzone przez Komisarza. W rezultacie powyższych 
działań legislacyjnych postępowanie w sprawie BCBSM stało się zbędne. BCBSM przyłączył się 
do wniosku Departamentu Sprawiedliwości75. 

Sprawa pozostaje otwarta do momentu wydania decyzji przez sąd w sprawie umorzenia 
postępowania.

74 K.L. Tonn, United States and State of Michigan v. Blue Cross Blue Shield of Michigan: A Forecast of Renewed Scrutiny of Most Favored Nation 
Clauses in the Health Care Industry?, „Health Law Perspectives” 2011, April. Pobrano z: http://www.law.uh.edu/healthlaw/ perspectives/2011/Tonn.pdf.
75 Zob. www.justice.gov/atr/cases/bcbsmfn.html.
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Stosowanie prawa konkurencji  
w	odniesieniu	do	działalności	podmiotów	wykonujących	

zadania	publiczne	w	oparciu	o	zasady	solidaryzmu	
społecznego	–	różnice	w	polskim	i	unijnym	podejściu
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 1.  Odróżnienie możliwości kształtowania konkurencji od wykonywania prerogatyw władzy 

publicznej
 2.  Określenie zakresu kształtowania konkurencji przez przedsiębiorców zdefiniowanych 

w art. 4 pkt 1 lit. a) uokik i wyznaczenie granic możliwej ingerencji Prezesa UOKiK
IV. Podsumowanie

Streszczenie
Niniejszy artykuł poświęcony jest problematyce stosowania prawa konkurencji do oceny dzia-
łań podmiotów wykonujących zadania publiczne w oparciu o zasady solidaryzmu społecznego. 
Do tego typu organów zalicza się przede wszystkim podmioty operujące w obszarze redystry-
bucji składek zdrowotnych i składek na ubezpieczenie społeczne. Dlatego w artykule zawar-
to analizę działań Narodowego Funduszu Zdrowia oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. 
Przedstawiono również różnice w podejściu do identyfikacji takich podmiotów jako przedsię-
biorców podlegających prawu konkurencji na gruncie polskiego i unijnego prawa konkurencji. 
Wbrew niektórym opiniom, szczególne zadania realizowane przez te podmioty nie uzasadniają 
całkowitego wyłączenia ich spod kontroli antymonopolowej. Postulowane jest zastosowanie 

* Radca prawny; wspólnik w kancelarii Kieszkowska Rutkowska Kolasiński Kancelaria Prawna sp. j.; doktorant w Zakładzie Europejskiego Prawa 
Gospodarczego Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
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polskiego prawa konkurencji do wszystkich przejawów ich działań, które mogą kształtować  
konkurencję. 

Słowa	kluczowe:	prawo konkurencji; kształtowanie konkurencji; definicja przedsiębiorcy; pod-
mioty wykonujące zadania publiczne; solidaryzm społeczny

I. Wprowadzenie
Niedawno dobiegły końca prace legislacyjne związane z tzw. pakietem antykolejkowym, 

tj. zestawem ustaw mających polepszyć sytuację w ochronie zdrowia. W ich trakcie pojawił się 
także ważny wątek dotyczący prawa konkurencji. Mianowicie na początkowym etapie prac przewi-
dywano zmianę art. 97 ust. 5 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowych ze środków 
publicznych1 (dalej: ustawa o świadczeniach), poprzez wprowadzenie rozwiązania, iż Narodowy 
Fundusz Zdrowia (dalej: NFZ) nie jest przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. 
o ochronie konkurencji i konsumentów2 (dalej: uokik). W przypadku wprowadzenia tego rozwią-
zania, NFZ zostałby całkowicie wyłączony spod kontroli Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji 
i Konsumentów (dalej: Prezes UOKiK)3.

Na etapie konsultacji przez Radę Ministrów ten kontrowersyjny przepis został na szczęście 
wykreślony z projektu. Jednakże prace nad nim wywołały szereg komentarzy dotyczących problemu 
stosowania prawa konkurencji do podmiotów wykonujących funkcje publiczne, w szczególności zaś, 
jak to miało miejsce w tym przypadku, funkcje publiczne w oparciu o zasady solidaryzmu społecz-
nego4. Podnoszono, iż szczególne zadania, jakie realizuje NFZ, związane ze zbieraniem składek 
na ubezpieczenie zdrowotne i redystrybuowaniem ich na potrzeby ubezpieczonych, uzasadniają 
wyłączenie tego podmiotu spod kontroli antymonopolowej. W celu wzmocnienia argumentacji 
sformułowano m.in. tezę, iż takie rozwiązanie byłoby zgodne z orzecznictwem sądów unijnych.

Jak zwykle w tego typu sprawach bywa, ocena konkretnych sytuacji zależy od dokładnego 
zbadania okoliczności ich indywidualnych stanów faktycznych. Odwołując się do aksjologii uokik, 
która w art. 1 stanowi o „rozwoju i ochronie konkurencji” oraz funkcji, jaką ta ustawa pełni w pol-
skim systemie prawnym, nieuzasadnionym wydaje się wychodzenie z generalnego założenia, 
iż wykonywanie funkcji publicznych zwalnia dane podmioty z kontroli antymonopolowej zawsze 
i w każdych okolicznościach. Oprócz wykonywanych funkcji publicznych, podmioty te podejmują 
działania, które kształtują konkurencję rynkową. Faktem jest, iż trudno znaleźć jakąkolwiek insty-
tucję publiczną – poza tymi, których zakres działalności ogranicza się wyłącznie do działalności 
politycznej – której co najmniej pewne działania nie podlegałyby prawu konkurencji5. 

1 Ustawa z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowych ze środków publicznych (Dz.U. 2008, Nr 164, poz. 1027, t.j. z późn. zm.).
2 Ustawa z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.).
3 Szerzej na ten temat M. Kolasiński, Ile nadzoru antymonopolowego nad rynkiem zdrowia, „Rzeczpospolita”, 19.05.2014.
4 Ministerstwo Zdrowia definiuje zasady solidaryzmu społecznego w następujący sposób: „System ubezpieczenia zdrowotnego w Polsce jest oparty 
na zasadzie solidaryzmu społecznego. Wynika z tego, że czynniki ryzyka (związane z wiekiem, stanem zdrowia, płcią itp.) są rozłożone na wszystkich 
ubezpieczonych, natomiast świadczenia dla osób o skrajnie złej sytuacji finansowej są finansowane z budżetu państwa. W ramach tej zasady jedna 
składka ubezpieczonego zapewnia prawo do świadczeń opieki zdrowotnej członkom rodziny. Ubezpieczenie zdrowotne gwarantuje, że wszyscy ubez-
pieczeni – bez względu na wysokość opłacanej składki – otrzymują kompleksową pomoc medyczną w zależności od potrzeb zdrowotnych. Wszyscy 
mają równy dostęp do tych samych świadczeń opieki zdrowotnej. Składka jest naliczana proporcjonalnie do wysokości zarobków ubezpieczonego, nie 
odgrywają tu żadnej roli: wiek, płeć, przebyte choroby czy ryzyko zdrowotne związane z wykonywaną pracą lub uprawianymi sportami”. Pobrano z: http://
www.mz.gov.pl/system-ochrony-zdrowia/powszechne-ubezpieczenie-zdrowotne/zasady-solidaryzmu-spolecznego.
5 T. Prosser, EU competition law and public services, [w:] Health systems governance in Europe. The role of European Union law and policy, Cambridge 
University Press, Cambridge 2010, s. 321–322. Pobrano z: http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0005/138164/E94886_ch07.pdf.
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Ze względu na obszerność tematyki, poza zakresem niniejszego artykułu pozostawiono 
dokładne omówienie zastosowania prawa konkurencji w odniesieniu do różnych podmiotów wy-
konujących funkcje publiczne6. Przedmiotem analizy objęto natomiast przykłady dwóch najważniej-
szych podmiotów, które działają na zasadach solidaryzmu społecznego w systemie ubezpieczeń 
zdrowotnych i społecznych, mianowicie NFZ i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (dalej: ZUS). 

Opracowanie stanowi próbę praktycznego spojrzenia na problem rozróżnienia sytuacji, kie-
dy te podmioty mogą podlegać prawu konkurencji, a kiedy, ze względu na wykonywane funkcje 
z zakresu solidaryzmu społecznego, zastosowanie do nich tego prawa nie ma uzasadnienia. 
Dokonanie przedmiotowego podziału nastręcza poważnych problemów. O ile bowiem istnieje 
wiele decyzji Prezesa UOKiK oraz wyroków sądowych potwierdzających naruszenia prawa kon-
kurencji przez NFZ (np. w zakresie dyskryminacji świadczeniodawców kontraktujących z NFZ), 
o tyle brak jest decyzji i wyroków wyjaśniających, jakie czynności tych podmiotów nie są objęte 
oceną prawa konkurencji. Nie ma też wytycznych Prezesa UOKiK, które ułatwiałyby analizę czy 
dany podmiot wykonujący funkcje publiczne w pewnych okolicznościach może być uznany za 
przedsiębiorcę, czy też nie.

W obliczu powołanych niejasności interpretacyjnych praktycy sięgają pomocniczo do unij-
nych orzeczeń i dokumentów dotyczących podobnej tematyki. Trzeba jednak pamiętać o tym, iż 
uokik operuje pojęciem „przedsiębiorcy” tylko co do istoty odpowiadającym definicji wypracowanej 
w orzecznictwie unijnym7. Powoduje to, iż nie można bezkrytycznie przenosić unijnych rozstrzyg-
nięć i analiz dotyczących podmiotów wykonujących funkcje publiczne do spraw polskich. Należy 
przy tym pamiętać, iż prawo konkurencji nie stanowi porządku zharmonizowanego w ramach Unii 
Europejskiej. Wynikająca z tego faktu krajowa autonomia w sferze kreowania krajowych norm 
dotyczących prawa konkurencji stanowi istotne tło dalszych wywodów. Kwestia braku jasności co 
do stosowania unijnego dorobku orzeczniczego w polskim prawie konkurencji została zasadnie 
wskazana m.in. przez M. Etela8: „Warto bowiem wyraźnie zaznaczyć, że państwo członkowskie 
UE może posługiwać się własną (krajową) definicją oznaczającą podmioty wykonujące działalność 
gospodarczą, natomiast dopiero w stanach faktycznych zawierających element unijny (tzw. aspekt 
transgraniczny lub łącznik unijny) związane jest wykładnią pojęcia ukształtowaną w acquis de 
l’union”. W powołanej publikacji M. Etel zawarł także, zdaniem autora, trafną propozycję wykład-
ni pojęcia przedsiębiorcy na gruncie uokik, mającą także kluczowe znaczenie dla oceny statusu 
w świetle prawa konkurencji podmiotów, które działają na zasadach solidaryzmu społecznego.

Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie postulowanego podejścia do zastosowania 
prawa konkurencji wobec NFZ i ZUS. Powołane przykłady możliwych naruszeń prawa przez te 
podmioty są przy tym jedynie hipotezą badawczą na potrzeby analizy prawnej przedstawionej 
w niniejszym artykule i nie mogą być interpretowane jako sugestia rzeczywistego zaistnienia ta-
kich naruszeń. Wręcz przeciwnie, w założeniu niniejsze opracowanie ma mieć walor poznawczy, 
który pozwoli uniknąć potencjalnych naruszeń prawa konkurencji.

6 Pośród obszerniejszych opracowań dotyczących tego tematu można polecić m.in. G. Materna, Adresaci zakazu praktyk ograniczających konkurencję 
w prawie polskim i wspólnotowym, EPS 2009, nr 6, s. 29 i n.; G. Materna, Pojęcie przedsiębiorcy w polskim i europejskim prawie ochrony konkurencji, 
Oficyna, Warszawa 2009.
7 E. Stawicki [w:] A. Stawicki, E. Stawicki (red.), Ustawa o ochronie konkurencji I konsumentów. Komentarz, Lex nr 93487.
8 Maciej Etel, Kilka uwag dotyczących pojęcia „przedsiębiorcy” w prawie ochrony konkurencji, „internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny” 
2014, nr 3(3), s. 77.



www.ikar.wz.uw.edu.pl            internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 2014, nr 6(3)

Marcin Kolasiński            Stosowanie prawa konkurencji w odniesieniu do działalności podmiotów…41

Z uwagi na fakt, iż w powołanych wyżej dyskusjach dotyczących statusu NFZ w świetle pra-
wa konkurencji komentatorzy odwoływali się do prawa unijnego, konstrukcję rozważań w artykule 
oparto na porównaniu rozwiązań unijnych i polskich. W celu rozszerzenia bazy porównawczej 
dyskursu w zakresie prawa unijnego odwołano się dokumentu, którego treść szczególnie odpo-
wiada przedmiotowi niniejszego artykułu. Chodzi mianowicie o wytyczne przygotowane przez były9 
brytyjski organ antymonopolowy Office of Fair Trading10 (dalej: Wytyczne OFT), które odnoszą się 
m.in. do zastosowania unijnego prawa konkurencji do podmiotów wykonujących funkcje publiczne. 

II.	Przedsiębiorca,	do	którego	ma	zastosowanie	 
unijne prawo konkurencji

Na wstępie należy zaznaczyć, iż na gruncie prawa unijnego pojęciem znaczeniowo odpowia-
dającym „przedsiębiorcy” w prawie polskim jest „przedsiębiorstwo”. W celu zachowania spójno-
ści nazewnictwa w dalszej części artykułu zarówno na potrzeby prawa polskiego, jak i unijnego 
używany będzie termin „przedsiębiorca”. 

W prawie unijnym nie wypracowano jednej obowiązującej definicji przedsiębiorcy, pochodzi 
ona z orzecznictwa. Wynika z niego, iż o przedsiębiorcy można mówić wtedy, kiedy, niezależnie 
od jego formy prawnej, podmiot ten jest zaangażowany w prowadzenie działalności gospodarczej 
(economic activity11). Nie musi być ona wyłącznym przedmiotem jego aktywności. Jeżeli jednak, 
poza innymi działaniami, dany podmiot podejmuje działalność gospodarczą, w tym zakresie powi-
nien być uznany za przedsiębiorcę i podlegać regułom unijnego prawa konkurencji. To stanowisko 
nosi miano tzw. funkcjonalnego podejścia do definicji przedsiębiorcy, powodującego konieczność 
podejmowania zawsze indywidualnej analizy czy w danym stanie faktycznym i w odniesieniu do 
konkretnych czynności dany podmiot wykonuje funkcje przedsiębiorcy, czy też inne funkcje. 

Stąd też w Wytycznych OFT poddano ocenie dwie formy działalności rynkowej podmiotów 
wykonujących funkcje publiczne, tj. oferowanie/dostarczanie oraz nabywanie dóbr lub usług, pod 
kątem tego, kiedy mogą stanowić działalność gospodarczą podlegającą prawu konkurencji. 

W efekcie analiz przymiot prowadzenia działalności gospodarczej przypisano oferowaniu/
dostarczaniu dóbr lub usług tylko wtedy, kiedy ma charakter komercyjny, niezależnie od tego czy 
przynosi zysk, czy też nie. Natomiast oferowanie/dostarczanie dóbr lub usług niemające komer-
cyjnego charakteru uznano za wykonywanie usług publicznych. 

Z kolei w przypadku aktywności zakupowej podmiotów wykonujących funkcje publiczne 
Wytyczne OFT uznają, iż działalnością gospodarczą jest jedynie taka działalność zakupowa, kie-
dy nabywane dobra lub usługi są wykorzystywane w celu prowadzenia działalności gospodarczej 
przez te podmioty. W przypadku zaś, kiedy podmioty te kupują dobra lub usługi nie na potrzeby 
prowadzenia działalności gospodarczej (np. tylko na własne potrzeby), takiej działalności pod-
miotów wykonujących funkcje publiczne nie uznaje się za działalność gospodarczą podlegającą 
kontroli antymonopolowej. 

Zbiorcze graficzne zestawienie tego podziału przedstawiono w tabeli 1.

 9 Z dniem 1 kwietnia 2014 r. Office of Fair Trading został zastąpiony przez Competition and Markets Authority, który powstał poprzez połączenie wspo-
mnianego Office of Fair Traiding oraz Competition Commission. 
10 Public bodies and competition law. A guide to the application of the Competition Act 1998, December 2011, OFT 1389.Pobrano z: https://www.gov.
uk/government/publications/public-bodies-and-competition-law.
11 Np. sprawa C-41/90 Höfner & Elster v. Macrotron [1991] ECR I-1979, par. 21.



www.ikar.wz.uw.edu.pl            internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 2014, nr 6(3)

Marcin Kolasiński            Stosowanie prawa konkurencji w odniesieniu do działalności podmiotów…42

Tabela	1.  Stanowisko przedstawione w Wytycznych OFT w kwestii statusu w świetle unijnego prawa 
konkurencji podmiotów wykonujących funkcje publiczne

Status	podmiotów	wykonujących	funkcje	publiczne	 
w	świetle	unijnego	prawa	konkurencji

Przedsiębiorcy Nie	–	przedsiębiorcy

Definicja wszelkie podmioty niezależnie od ich 
formy prawnej, ze względu na zaanga-
żowanie w działalność gospodarczą

wszelkie podmioty niezależnie od ich  
formy prawnej, ze względu na brak za-
angażowania w działalność gospodarczą

Rodzaje 
aktywności

Oferowanie	lub	
dostarczanie 
dóbr lub usług

1)  gdy oferowanie lub dostarczanie 
dóbr lub usług ma komercyjny cha-
rakter (niezależnie od tego czy doty-
czy działalności generującej zysk)

2)  gdy oferowanie lub dostarczanie dóbr 
lub usług nie ma komercyjnego cha-
rakteru, a charakter wyłącznie socjal-
ny (w szczególności redystrybucyjna 
działalności z zakresu ubezpieczenia 
społecznego i zdrowotnego)

Nabywanie	
dóbr lub usług

3)  gdy nabywane dobra lub usłu-
gi wykorzystywane są następnie 
w celu prowadzenia działalności 
gospodarczej

4)  gdy nabywane dobra lub usługi 
nie są wykorzystywane następnie 
w celu prowadzenia działalności 
gospodarczej

Źródło: Opracowanie własne.

Jak wynika z tabeli 1, koncepcja funkcjonalnego podejścia do zastosowania unijnego prawa 
konkurencji w stosunku do podmiotów wykonujących funkcje publiczne opiera się na dokładnej 
analizie konkretnych aktywności tych podmiotów. Poniżej przedstawiono przykłady takiej analizy, 
odwołując się do kolejnych punktów tabeli 1.

1.		Posiadanie	statusu	przedsiębiorcy	ze	względu	na	komercyjne	oferowanie	 
lub	dostarczanie	dóbr	lub	usług

Jeżeli pozwalają na to przepisy regulujące ich działalność, organy wykonujące funkcje pub-
liczne często wykorzystują swoje zasoby lokalowe, taborowe, finansowe i inne do funkcjonowania 
na rynku w formie komercyjnej, niejako pobocznej i uzupełniającej wobec ich głównego zakresu 
działania. 

Przykładowo, podmiot wykonujący funkcje publiczne może dysponować budynkiem w atrak-
cyjnej lokalizacji, w którym komercyjnie wynajmuje powierzchnie biurowe czy powierzchnie sal 
konferencyjnych. Zdarza się też, iż podmioty wykonujące funkcje publiczne dysponują własną 
drukarnią, która świadczy odpłatnie usługi także podmiotom trzecim. W przypadku oferowania 
lub sprzedaży tego typu usług nie ma podstaw, aby w tym zakresie działalność podmiotów wyko-
nujących funkcje publiczne wyłączać spod oceny prawa konkurencji. 

Tego typu sytuacja była oceniana przez Europejski Trybunał Sprawiedliwości w sprawie 
MOTOE12, gdzie poza wykonywaniem zadań z zakresu władzy publicznej, podmiot podejmował 

12 Sprawa C-49/07, MOTOE v. Elliniko Dimisio [2008] ECR-I-4863, par. 25.
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działania o charakterze gospodarczym, związane z reklamą, sponsoringiem i ubezpieczeniami. 
W wyroku stwierdzono:
 „Co się tyczy ewentualnego wpływu wykonywania prerogatyw władzy publicznej na uznanie 

osoby prawnej, takiej jak ELPA, za przedsiębiorstwo w rozumieniu wspólnotowego prawa 
konkurencji, należy stwierdzić, jak uczyniła to rzecznik generalna w pkt 49 swej opinii, że 
okoliczność, iż jednostka dysponuje, w zakresie wykonywania części swej działalności, 
prerogatywami władzy publicznej, nie stanowi sama w sobie przeszkody w uznaniu jej za 
przedsiębiorstwo w świetle wspólnotowego prawa konkurencji w zakresie pozostałej części 
działalności o charakterze gospodarczym (wyrok z dnia 24 października 2002 r. w sprawie 
C82/01 P Aéroports de Paris przeciwko Komisji, Rec. s. I9297, pkt 74). Rozróżnienia między 
działalnością wynikającą z wykonywania prerogatyw władzy publicznej a działalnością go-
spodarczą należy dokonywać odrębnie dla każdego rodzaju działalności wykonywanej przez 
daną jednostkę”.

2.		Nieposiadanie	statusu	przedsiębiorcy	ze	względu	na	niekomercyjne	oferowanie	 
lub	dostarczanie	dóbr	lub	usług

To przede wszystkim w tym zakresie przejawia się redystrybucyjna rola podmiotów, które 
działają na zasadach solidaryzmu społecznego, powiązana z zarządzaniem przez te podmioty 
składkami płaconymi przez ubezpieczonych. 

Ograniczone zasoby finansowe pochodzące ze zbieranych składek, a jednocześnie koncep-
cja solidaryzmu społecznego przewidująca objęcie opieką zdrowotną i społeczną ogółu obywateli 
powodują, że zbieranie składek i rozdzielanie przysługujących w zamian za nie świadczeń wyko-
nywane są niekoniecznie w najbardziej obiektywny sposób. Ten solidaryzm społeczny daje pod-
stawy do niestosowania także prawa konkurencji w sytuacjach, kiedy określone podmioty działają 
w zakresie wykonywania zadań publicznych związanych z redystrybuują ograniczonych dóbr.

Należy przy tym podkreślić, iż aby działania tych podmiotów nie podlegały ocenie na gruncie 
prawa konkurencji, muszą mieć one wyłącznie charakter socjalny. Aktywność, która zasadniczo 
ma cechy komercyjne, podlega nadal kontroli antymonopolowej, nawet jeżeli częściowo nosi 
cechy działalności socjalnej13. 

W odniesieniu do podmiotów operujących w zakresie obowiązkowych systemów ubezpie-
czeń podlegających kontroli państwowej, sądy unijne uznawały ich działalność za wyłącznie so-
cjalną, kiedy spełnione były trzy przesłanki, tj. systemy ubezpieczeń zapewniały ubezpieczonym 
świadczenia niezależnie od ich statusu finansowego i stanu zdrowia, nie brały pod uwagę po-
ziomu składek ubezpieczonych na potrzeby dostarczania świadczeń oraz nie były działalnością  
zyskowną14.

3.		Posiadanie	statusu	przedsiębiorcy	ze	względu	na	nabywanie	dóbr	lub	usług	 
w	celu	prowadzenia	działalności	gospodarczej

W oparciu o rozstrzygnięcia w sprawie FENIN15 w Wytycznych OFT wskazano, iż w przypad-
ku, kiedy podmioty wykonujące funkcje publiczne są uznawane za przedsiębiorców w zakresie 

13 Np. sprawa C-67/96, Albany International BV v. Stichting Bedrijfspensioenfonds Textielindustrie [1999] ECR I-5751, par. 86.
14 Wytyczne OFT, s. 17–18; np. Sprawa C-159/91, Poucent and Pistre [1993] ECR I-637, par. 10.
15 Sprawa C-205/03, FENIN v. Commission [2006] ECR I-6295.
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prowadzonej przez nie działalności gospodarczej, to także ich działalność zakupowa na te po-
trzeby powinna być uważana za działalność gospodarczą.

Dzieje się tak najczęściej w sytuacji, kiedy produkty lub usługi są kupowane przez ww. pod-
mioty jako wkład do formułowania własnych produktów lub usług. 

4.		Nieposiadanie	statusu	przedsiębiorcy	ze	względu	na	nabywanie	dóbr	lub	usług	 
w	celu	innym	niż	prowadzenie	działalności	gospodarczej

Także w tym zakresie stanowisko przedstawione w Wytycznych OFT odwołuje się do rozstrzyg-
nięcia w sprawie FENIN. Przedmiotem tej sprawy była skarga Federación Española de Empresas 
de Tecnología Sanitaria (FENIN), organizacji skupiającej dostarczających produkty i usługi do 
hiszpańskich szpitali. FENIN poskarżył się Komisji Europejskiej, iż organizacje zarządzające hisz-
pańskim systemem ochrony zdrowia nadużywały swojej pozycji dominującej poprzez odraczanie 
płatności za dostawy zaległych na rzecz członków FENIN. Komisja Europejska, a następnie Sąd 
Pierwszej Instancji, odrzuciły skargę z uwagi na fakt, iż organizacje zarządzające hiszpańskim sy-
stemem ochrony zdrowia nie działały jako przedsiębiorcy w ramach zakupów od członków FENIN. 

Podmioty te nie działały jako przedsiębiorcy, ponieważ nie kupowały tych produktów lub usług 
w celu prowadzenia działalności gospodarczej, ale na potrzeby realizacji bezpłatnych świadczeń 
w ramach ubezpieczenia opartego na zasadzie solidaryzmu społecznego. O tym czy podmiot wy-
konujący funkcje publiczne działał jako przedsiębiorca nie decydowała tu więc sama działalność 
zakupowa, ale cel, dla którego była ona prowadzona.

5. Konkluzje

Z analizy wszystkich ww. punktów wynika zatem jednoznacznie, iż w	świetle	orzecznictwa	
unijnego	niezbędnym	warunkiem	zastosowania	unijnego	prawa	konkurencji	do	jakiegokol-
wiek	podmiotu	niezależnie	od	jego	formy	prawnej,	a	zatem	przyznania	takiemu	podmiotowi	
statusu	przedsiębiorcy	na	gruncie	prawa	unijnego	konkurencji,	istnieje	możliwość	przypi-
sania	mu	prowadzenia	działalności	gospodarczej.	

Stąd też potrzebna jest tak dokładna analiza poszczególnych przejawów aktywności tych 
podmiotów, decydująca o możliwości zastosowania do nich prawa konkurencji. Należy przy tym 
podkreślić, iż powyższe konkluzje dotyczą wyłącznie stosowania unijnego prawa konkurencji.

Tymczasem w praktyce zawodowej autora zdarza się analizować interpretacje prawne, pro-
wadzone nie na gruncie unijnego, ale wyłącznie polskiego prawa konkurencji, które wprost odwo-
łują się np. do powołanej sprawy FENIN, aby uzasadnić brak możliwości zastosowania polskiego 
prawa konkurencji do oceny działalności NFZ czy ZUS. Przykładowo, powoływane są argumenty, 
że NFZ lub ZUS nie nabywają od dostawców usług na potrzeby prowadzenia działalności gospo-
darczej, ale jedynie w celu dostarczenia świadczeń osobom ubezpieczonym, dlatego też nie mogą 
być uznane za przedsiębiorcę na potrzeby prawa konkurencji (zgodnie z tokiem rozumowania 
przedstawiony w pkt 4 powyżej).

Biorąc to pod uwagę, należy stwierdzić, iż	o	ile	taki	sposób	analizy	działań	podmiotów	
wykonujących	funkcje	publiczne,	w	szczególności	podmiotów,	które	działają	na	zasadach	
solidaryzmu	społecznego	w	systemie	ubezpieczeń	zdrowotnych	i	społecznych,	jest	uzasad-
niony	zastosowaniem	unijnego	prawa	konkurencji,	o	tyle	nie	powinien	on	być	stosowany	
na gruncie polskiego prawa konkurencji, o czym szerzej w pkt III.



www.ikar.wz.uw.edu.pl            internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 2014, nr 6(3)

Marcin Kolasiński            Stosowanie prawa konkurencji w odniesieniu do działalności podmiotów…45

III.	Przedsiębiorca,	do	którego	ma	zastosowanie	 
polskie prawo konkurencji

Unijna koncepcja przedsiębiorcy na potrzeby stosowania prawa konkurencji tylko co do za-
sady16 odpowiada definicji przedsiębiorcy na potrzeby stosowania polskiego prawa konkurencji. 

Art. 4 pkt 1 uokik stanowi, iż przez „przedsiębiorcę” rozumie się przedsiębiorcę w rozumieniu 
przepisów do ustawy o swobodzie działalności gospodarczej17 (dalej: usdg). Uokik zawiera przy 
tym dodatkowo także odrębną, rozszerzającą w stosunku do usdg kategorię przedsiębiorcy. Jest 
to podmiot określony w art. 4 pkt 1 lit. a) uokik, tzn. osoba fizyczna, osoba prawna, a także jed-
nostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, 
organizująca lub świadcząca usługi o charakterze użyteczności publicznej, które nie są działal-
nością gospodarczą w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej. 

W oparciu o decyzje opublikowane na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji 
i Konsumentów należy stwierdzić, iż to ten przepis był dotychczas wykorzystywany przez Prezesa 
UOKiK do uzasadnienia statusu NFZ jako przedsiębiorcy. Najczęściej NFZ uznawano za podmiot 
dominujący w zakresie organizowania systemu opieki zdrowotnej18. 

Niestety uokik nie zawiera definicji legalnej pojęcia „usługi o charakterze użyteczności 
publicznej”. Stosując wykładnię systemową należy się w tym przypadku posiłkować się ustawą 
o gospodarce komunalnej19 (dalej: ugk). Zgodnie z dyspozycją art. 1 ust. 2 ugk, poprzez zadania 
o charakterze użyteczności publicznej należy w szczególności rozumieć aktywność, której celem 
jest bieżące i nieprzerwane zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności w drodze świadczenia 
usług powszechnie dostępnych. 

W doktrynie i orzecznictwie wskazuje się przy tym na rozszerzającą wykładnię pojęcia „usługi 
użyteczności publicznej”. Powoływana jest m.in. uchwała Trybunału Konstytucyjnego20, w której 
wskazano:
 „Należy zgodzić się z Prokuratorem Generalnym, że zadania określone w pkt 4 ust. 1 art. 4, 

jako mające charakter „użyteczności publicznej” należy rozumieć możliwie najszerzej i wydaje 
się, że winny one być utożsamiane z zadaniami publicznymi, których realizacja ciąży na ad-
ministracji rządowej i samorządowej. Do zadań tych należy zaspokajanie potrzeb zbiorowych 
społeczeństwa, w tym między innymi: zaopatrywanie ludności w wodę, energię elektryczną, 
gazową i cieplną, utrzymanie dróg i komunikacji, rozwój nauki, zapewnienie oświaty, opieki 
zdrowotnej i pomocy społecznej, realizacja różnego rodzaju potrzeb kulturalnych itp.”.
Analiza art. 97 ustawy o świadczeniach, który zawiera otwarty katalog zakresu działalności 

NFZ, niezbicie wskazuje, iż instytucja ta m.in. poprzez „określanie jakości i dostępności oraz 
analizę kosztów świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie niezbędnym dla prawidłowego zawie-
rania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej” realizuje cel o doniosłym znaczeniu dla 
społeczeństwa. Ze względu na specyfikę działania NFZ bezspornym jest, iż jego aktywność jest 

16 Jak wskazano wyżej, poza zakresem niniejszego artykułu pozostaje szczegółowa analiza rozbieżności w obu definicjach, ponieważ nie ma ona 
wpływu na główny wątek analizy opracowania.
17 Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. 2013, Nr 672 t.j.z późn. zm.).
18 Np. Decyzja Prezesa UOKiK z 23 grudnia 2013 r., Nr RWR 42/2013; Decyzja Prezesa UOKiK z 28 grudnia 2011 r., Nr RKT 51/2011; Decyzja Prezesa 
UOKiK z 16 marca 2011 r., Nr DOK – 2/2011.
19 Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz.U. 2011, Nr 45, poz. 236 z późn. zm.).
20 Uchwała Trybunału Konstytucyjnego z dnia 12 marca 1997 r., sygn. akt. W 8/96.
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„bieżąca” i „nieprzerwana” pod względem świadczenia konkretnych usług dostępnych dla każdego 
płatnika w celu zaspokojenia istotnych potrzeb zdrowotnych. 

Analogicznie, art. 68 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych21 (dalej: usus) wśród licz-
nych zadań stawianych przed ZUS wymienia np. „ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpie-
czeń społecznych oraz wypłacanie tych świadczeń (…)” i tym samym nie pozostawia wątpliwości, 
iż zinstytucjonalizowany poprzez usus model solidaryzmu społecznego zaspokaja na „bieżąco” 
i „nieprzerwanie” potrzeby ludności w drodze świadczenia usług dostępnych dla każdego objętego 
dobrodziejstwem zabezpieczenia społecznego.

Konkludując, uzasadnione zdaje się być utożsamianie działalności NFZ z „organizacją usług 
o charakterze użyteczności publicznej”22, aktywność ZUS zawiera się zaś w „świadczeniu usług 
o charakterze użyteczności publicznej”23. Spełnienie tych przesłanek pozwala na zastosowanie 
art. 4 pkt 1 lit. a) uokik i uznanie wyżej przedstawionych podmiotów za „przedsiębiorców” w rozu-
mieniu uokik (a więc definitywnie szerzej niż w usdg). 

Z	powyższego	wynika	także,	że	na	potrzeby	stosowania	polskiego	prawa	konkurencji	
status	przedsiębiorców	uzyskują	podmioty	mogące	nie	być	uznawanymi	za	przedsiębior-
ców w orzecznictwie wydawanym na tle stosowania unijnego prawa konkurencji. 

Konkluzja ta ma znaczenie praktyczne, ponieważ powoduje konieczność zastosowania dużej 
ostrożności w odwoływaniu się do orzeczeń unijnych w trakcie analizy, wyłącznie na gruncie pol-
skiego prawa konkurencji, zachowań podmiotów wykonujących funkcje publiczne. Oceny Komisji 
Europejskiej czy sądów unijnych, iż działania określonej kategorii podmiotów nie naruszają unijne-
go prawa konkurencji mogą bowiem wynikać wyłącznie z faktu, iż te podmioty nie mają przymiotu 
przedsiębiorców na gruncie prawa unijnego, ponieważ nie wykonują działalności gospodarczej. 
Jednocześnie tego rodzaju podmioty niewykonujące działalności gospodarczej mogą być przed-
siębiorcami na gruncie polskiego prawa konkurencji, a ich zachowania mogą naruszać to prawo.

Powstają przy tym zasadnicze wątpliwości, rozważane poniżej, do jakiego stopnia polskie 
prawo konkurencji może ingerować w działalność podmiotów organizujących lub świadczących 
usługi o charakterze użyteczności publicznej.

1.		Odróżnienie	możliwości	kształtowania	konkurencji	od	wykonywania	prerogatyw	władzy	
publicznej

Jak słusznie wskazuje M. Etel „(…) ratio legis ustawy antymonopolowej ukazuje, że ce-
lem definicji pojęcia przedsiębiorcy w uokik nie	jest	określenie	podmiotów	uznawanych	za	
przedsiębiorców, lecz	określenie	podmiotów,	które	mogą	zakłócić,	ograniczyć	lub	wyeli-
minować	konkurencję i w konsekwencji związanie ich zakazami przewidzianymi przepisami tej  
ustawy”24.

Dalej M. Etel wskazuje, iż „Definicja przedsiębiorcy z art. 4 pkt 1 uokik nie została zatem 
przyjęta w celu identyfikacji przedsiębiorcy. Jej priorytetowym założeniem jest bowiem ochrona 

21 Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2013, poz. 1442 z późn. zm.).
22 Jako potwierdzenie tego stanowiska w orzecznictwie można podać np. wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 23 maja 2012 r., sygn. VI ACa 
1142/11 (niepublikowany), w którym uznano, iż NFZ organizując usługi zdrowotne poprzez zawieranie umów ze świadczeniobiorcami, świadczy usługi 
o charakterze użyteczności publicznej. Dalszy wywód Sądu stanowił wypełnienie dyspozycji wspomnianego art. 4 pkt 1a) uokik, a więc – uznanie, iż 
usługi te służą zaspokajaniu zbiorowych potrzeb ludności w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych.
23 Brak jest na stronie internetowej: www.uokik.gov.pl jakichkolwiek decyzji Prezesa UOKIK, których rozważano tę kwestię. 
24 M. Etel, Kilka uwag dotyczących pojęcia „przedsiębiorcy” w prawie ochrony konkurencji, „internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny” 
2014, nr 3(3), s. 80.
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konkurencji i uczestników opartego na konkurencji rynku przed działaniem przedsiębiorców oraz 
innych	podmiotów,	których	zachowania	mogą	konkurencję	kształtować”25.

Z kolei M. Szydło wskazuje, iż ta definicja art. 4 pkt 1 uokik ma na celu objęcie kontrolą anty-
monopolową tych podmiotów, które nie	prowadząc	działalności	gospodarczej	w	rozumieniu	
komercyjnym,	wywierają	jednak	wpływ	na	konkurencję	rynkową	z	uwagi	na	pełnione	funk-
cje. Pozostawienie ich poza zakresem pojęcia „przedsiębiorca” mogłoby wywołać niekorzystne 
następstwa z punktu widzenia konieczności ochrony wartości gwarantowanych uokik26.

W celu zastosowania polskiego prawa konkurencji do podmiotów wykonujących lub orga-
nizujących usługi o charakterze użyteczności publicznej nie chodzi zatem, jak w przypadku za-
stosowania prawa unijnego, o udowodnienie, że taki podmiot prowadzi działalność gospodarczą 
i w ramach jej wykonywania negatywnie wpływa na konkurencję. Nie ma więc potrzeby analizować, 
jak w sprawie FENIN czy i w jakim zakresie NFZ lub ZUS wykonują działalność gospodarczą.

Konieczne jest natomiast zidentyfikowanie okoliczności, w jakich NFZ lub ZUS, nawet nie 
wykonując działalności gospodarczej, swoimi działaniami kształtują konkurencję i czy nie czynią 
tego sprzecznie z regułami polskiego prawa konkurencji. Możliwość kształtowania konkurencji 
jest zasadniczym problemem interpretacyjnym, wyznaczającym barierę stosowania wobec NFZ 
lub ZUS prawa konkurencji. 

Za przykłady kształtowania konkurencji należałoby uznać okoliczności, w których te pod-
mioty mogą swoim działaniem wpływać na sytuację rynkową przedsiębiorców funkcjonujących 
na rynku (szerzej na ten temat niżej w pkt 2). Natomiast	wykonywanie	przez	NFZ	czy	ZUS	
przydzielonych	im	zadań	publicznych	niemających	obiektywnego	wpływu	na	działalność	
przedsiębiorców	funkcjonujących	na	rynku,	należałby	uznać	za	obszar	pozostający	poza	
kontrolą	prawa	konkurencji.	

Art. 97 ust. 2 ustawy o świadczeniach, zgodnie z którym, w zakresie środków pochodzących 
ze składek na ubezpieczenie zdrowotne, NFZ działa w imieniu własnym na rzecz ubezpieczonych 
oraz osób uprawnionych do tych świadczeń na podstawie przepisów o koordynacji. Do zakresu 
działania NFZ należy również w szczególności określanie jakości i dostępności świadczeń opieki 
zdrowotnej. Te prerogatywy NFZ nie podlegają kontroli antymonopolowej, a Prezes UOKiK nie 
jest prawidłowym adresatem potencjalnych skarg pacjentów, np. na długie kolejki oczekiwania 
na zabiegi finansowe przez NFZ czy też na jakość tych zabiegów. 

W odniesieniu do ZUS takimi zadaniem publicznym wyłączonym spod oceny prawa konku-
rencji może być np. wskazana w art. 68 ust. 1 usus realizacja przepisów o ubezpieczeniach spo-
łecznych, a w szczególności stwierdzanie i ustalanie obowiązku ubezpieczeń społecznych czy 
ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych oraz wypłacanie tych świadczeń. 
W efekcie, gdy praktyka ZUS w kwestii przyznawania uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń 
społecznych budzi wątpliwości, osoby niezadowolone z tej praktyki nie mają podstaw do złożenia 
zawiadomienia do Prezesa UOKiK o nadużywaniu przez ZUS pozycji dominującej.

To tylko w tej warstwie działań NFZ i ZUS przejawia się solidaryzm społeczny dający podstawy 
do niestosowania prawa konkurencji w sytuacjach, kiedy określone podmioty działają w zakresie 
wykonywania zadań publicznych związanych z redystrybuują ograniczonych dóbr. Jednocześnie	

25 Ibidem, s. 81.
26 M. Szydło, Nadużywanie pozycji dominującej w prawie konkurencji, Oficyna 2010, Lex nr 113057.
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te	zadania	NFZ	i	ZUS,	wykonywane	w	ramach	solidaryzmu	społecznego	i	nie	kształtujące	
konkurencji	rynkowej,	nie	są	przeszkodą	dla	kontrolowania	tych	podmiotów	na	gruncie	
prawa	konkurencji	w	odniesieniu	do	ich	działań	kształtujących	konkurencję.	

Warto przedstawić tę dystynkcję na konkretnych przykładach. Zasada solidaryzmu spo-
łecznego realizowana przez NFZ wyraża się m.in. w określaniu jakości i dostępności świadczeń 
opieki zdrowotnej. NFZ podejmuje więc m.in. decyzje w kwestii standardu usług kupowanych od 
świadczeniodawców na rzecz pacjentów, którym należą się świadczenia z tytułu płaconych skła-
dek. Organizując przetarg na świadczenie usług zdrowotnych, NFZ określa więc wymagania, co 
do zakresu tych usług oraz rodzaju personelu, urządzeń i wyrobów, za pomocą których mają być 
one świadczone. Pacjenci mogą być niezadowoleni z tego, iż za płaconą składkę NFZ gwarantuje 
im tylko pewien standard lub zakres usługi. Jednak pacjenci nie mogą poskarżyć się Prezesowi 
UOKiK na NFZ, ponieważ prerogatywy do określenia standardu usług w ramach posiadanych 
środków finansowych stanowią realizację zasad solidaryzmu społecznego przez NFZ. Jeżeli 
jednak, określiwszy już te standardy, NFZ zbiera oferty od świadczeniodawców na dostarczenie 
usług według tych standardów, a następnie zawiera z nimi umowy, to czynności te powinny być 
już traktowane jako działania kształtujące konkurencję oferentów tego rodzaju usług i podlegać 
ocenie na gruncie prawa konkurencji. Jeżeli zdarzyłoby się, iż świadczeniodawcy byliby dyskry-
minowani przez NFZ w wyborze ofert, nie powinno mieć znaczenia, że te oferty były składane na 
dostarczenie usług będących świadczeniami z tytułu płaconych składek zdrowotnych.

Podobnie rzecz się ma w przypadku ZUS, który samodzielnie decyduje komu należy się 
świadczenie emerytalne i Prezes UOKiK nie ma uprawnień, aby ingerować w te kompetencje. 
Jeżeli jednak w celu realizacji tych kompetencji ZUS musiałby zakupić usługi zewnętrzne od 
niezależnych przedsiębiorców, np. ekspertyzę lekarską czy usługi pocztowe polegające na prze-
słaniu świadczeń socjalnych ubezpieczonym, także w tym zakresie kształtowałby konkurencję 
oferentów tego typu usług.

2.		Określenie	zakresu	kształtowania	konkurencji	przez	przedsiębiorców	zdefiniowanych	
w	art.	4	pkt	1	lit.	a)	i	wyznaczenie	granic	możliwej	ingerencji	Prezesa	UOKiK

Art. 4 pkt 1 lit. a) uokik przyznaje status przedsiębiorcy podmiotom wymienionym w tym prze-
pisie, ponieważ z uwagi na wykonywane przez nie działania organizowania lub świadczenia usług 
o charakterze użyteczności publicznej, nawet nie będące działalnością gospodarczą w rozumieniu 
przepisów o swobodzie działalności gospodarczej27, kształtują one konkurencję. 

Jednoznacznie z tego wynika, iż wykonywanie lub świadczenie usług o charakterze użytecz-
ności publicznej jest niezbędną przesłanką do nadania danemu podmiotowi statusu przedsiębiorcy. 
Natomiast rodzi wątpliwości inna kwestia, tzn. do jakich działań tak określonego przedsiębiorcy 
mogą mieć zastosowanie przepisy prawa konkurencji.

W dotychczasowej praktyce Prezesa UOKiK przeważały decyzje, w których nadużycie pozycji 
dominującej NFZ stwierdzano w ramach kontraktowania usług opieki zdrowotnej, a więc kupowania 
tych usług od świadczeniodawców na potrzeby realizacji świadczeń na rzecz osób ubezpieczo-
nych. Prezes UOKIK utożsamiał proces kontraktowania usług opieki zdrowotnej z organizowaniem 

27 W doktrynie podnoszone są głosy, iż zgodnie z prawidłową interpretacją za przedsiębiorcę należy także uznać podmiot organizujący lub świadczą-
cy usługi użyteczności publicznej mające charakter działalności gospodarczej. Szerzej na ten temat w: K. Kohutek, M. Sieradzka, Ustawa o ochronie 
konkurencji i konsumentów. Komentarz, Lex nr 61572.
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systemu opieki zdrowotnej, np.: „Innymi słowy, w procesie kontraktowania umów określa on za-
sady i warunki udzielania świadczeń opieki zdrowotnej, co oznacza, że organizuje system opieki 
zdrowotnej. Organizowanie systemu opieki zdrowotnej jest realizowaniem obowiązków w zakresie 
ochrony zdrowia ubezpieczonych, czyli organizowaniem zadań publicznych w zakresie określo-
nym w art. 68 Konstytucji RP”28.

W przeważającej części decyzji Prezesa UOKiK przeciwko NFZ nie ma jednak odpowiedzi na 
pytanie: czy w ramach kontraktowania od dostawców zewnętrznych usług innych niż usługi opieki 
zdrowotnej, NFZ podlega także regułom prawa konkurencji, czy też nie. Jest to konsekwencją 
charakteru zarzutów stawianych w tym sprawach – tj. zarzutów nadużycia pozycji dominującej NFZ 
w ramach zawierania kontraktów ze świadczeniodawcami na dostawę usług opieki zdrowotnej. 
W tych sprawach fakt organizowania opieki zdrowotnej, czyli usług o charakterze użyteczności 
publicznej, decydował więc jednocześnie o dwóch kwestiach – po pierwsze, że NFZ można było 
uznać za przedsiębiorcę w świetle art. 4 pkt 1 lit. a) uokik; po drugie, że NFZ na tak określonym 
rynku organizowania usług opieki zdrowotnej miał pozycję dominującą. Naturalną koleją rzeczy 
było, iż w sytuacjach o naruszenie pozycji dominującej przez NFZ stwierdzano to naruszenie na 
rynku właściwym organizowania usług związanych z usługami opieki zdrowotnej.

Natomiast w sytuacji, kiedy zarzut może dotyczyć nie nadużycia pozycji dominującej, ale 
niedozwolonego porozumienia z udziałem NFZ, to naruszenie prawa niekoniecznie musi być 
związane z zakupem usług opieki zdrowotnej. Mogą to być także inne usługi lub towary związane 
z funkcjonowaniem NFZ. 

Nie ma niestety ugruntowanego orzecznictwa rozstrzygającego kwestię czy w celu oceny na 
gruncie prawa konkurencji działań NFZ, w zakresie zakupu tych innych usług lub towarów, muszą 
być one w jakikolwiek sposób powiązane ze świadczenie usług zdrowotnych. 

W jednej z nielicznych spraw przeciwko NFZ dotyczących nabywania przez NFZ nie usług 
zdrowotnych, ale innych towarów, Prezes UOKiK stwierdził zawarcie niedozwolonego porozumie-
nia pomiędzy NFZ a dostawcą oprogramowania komputerowego „na krajowym rynku programów 
komputerowych działających w Narodowym Funduszu Zdrowia”29. W decyzji stwierdzono, że 
wyznaczenie rynku właściwego w tej sprawie wymagało przedstawienia struktury rynków, które 
„wzajemnie się przeplatają i wpływają na siebie”. Jako pierwszy taki rynek wskazano krajowy 
rynek organizowania świadczeń zdrowotnych, na którym działa NFZ. Następnie wyjaśniono, że 
„Aby	rynek	ten	mógł	sprawnie	funkcjonować	niezbędne	są	określone	narzędzia	wspoma-
gające	jego	funkcjonowanie. Narzędzia takie stanowią między innymi programy komputerowe 
działające w NFZ, a służące rejestracji i monitorowaniu oraz rozliczaniu świadczeń zdrowotnych 
wykonywanych przez świadczeniodawców w ramach zawartych z NFZ kontraktów-umów”30. Z tego 
względu, jako drugi rynek właściwy, na jaki niedozwolone porozumienie miało wpływ, wskazano 
właśnie krajowy rynek programów komputerowych działających w Narodowym Funduszu Zdrowia.

Z powyższego wynika, iż oceniając naruszenie prawa konkurencji w ramach zakupu przez 
NFZ nie usług opieki zdrowotnej, ale innych towarów (w tym przypadku programów komputero-
wych), Prezes UOKiK przyjął, iż te inne towary mają pomocniczy charakter w stosunku do usług 

28 Decyzja Prezesa UOKIK z dnia 31 grudnia 2013 r., Nr RŁO 57/2013, s. 34.
29 Decyzja Prezesa UOKIK z dnia 26 października 2009 r., Nr RLU 21/2009, s. 2.
30 Ibidem, s. 40.
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opieki zdrowotnej. Treść zacytowanego stwierdzenia nie daje jednak pewności czy zdaniem 
Prezesa UOKiK ten pomocniczy charakter towarów został podkreślony w ramach zwykłego opisu 
ich cech, czy też pomocniczość tych towarów wobec usług opieki zdrowotnej stanowiła przesłankę 
niezbędną do oceny, czy w ramach ich zakupu NFZ może naruszać prawo. 

Zdaniem	autora,	działania	zakupowe	NFZ	powinny	podlegać	prawu	konkurencji	nieza-
leżnie	do	tego	czy	można	wykazać	pomocniczość	kupowanych	towarów	lub	usług	w	sto-
sunku	do	usług	opieki	zdrowotnej	organizowanych	przez	NFZ,	czy	też	nie.	

Art. 4 pkt 1 lit. a) uokik odwołuje się do usług użyteczności publicznej tylko w celu wskazania, 
że podmiot świadczący lub organizujący usługi o charakterze użyteczności publicznej podlega 
regulacjom prawa konkurencji, jest na potrzeby uokik uznawany za przedsiębiorcę. Przepis ten nie 
mówi jednak o tym, iż działalność tak zidentyfikowanego podmiotu może być oceniana na gruncie 
prawa konkurencji tylko wtedy, kiedy wywiera wpływ na konkurencję w związku z czynnościami 
zakupowymi towarów lub usług powiązanych z usługami użyteczności publicznej. 

Zresztą trudno byłoby nawet wiarygodnie zidentyfikować w praktyce granicę, kiedy to powią-
zanie występowałoby, a kiedy nie. W cytowanej wyżej sprawie Prezes UOKiK uznał za narzędzie 
wspomagające organizowanie świadczeń zdrowotnych programy komputerowe służące rejestracji 
i monitorowaniu oraz rozliczaniu świadczeń zdrowotnych wykonywanych przez świadczeniodaw-
ców. Prawdopodobnie więc, tak samo powinno być traktowanie kontraktowanie przez NFZ np. za-
kupu szaf na akta, ponieważ mogą być one używane do przechowywania dokumentów rozliczeń 
ze świadczeniodawcami, czy biurek dla urzędników NFZ zajmujących się obsługą kontraktów 
ze świadczeniodawcami. Podobnie zakup przez NFZ usług reklamowych w celu informowania 
społeczeństwa o swojej działalności powinien być także uznawany za zakup „narzędzia wspoma-
gającego funkcjonowanie rynku organizowania świadczeń zdrowotnych”. Mało prawdopodobne 
jest znalezienie działań zakupowych NFZ, które nie miałby choćby pośredniego charakteru wspo-
magającego działania ZUS jako organizatora systemu opieki zdrowotnej.

Dodatkową argumentacją jest także to, iż art. 4 pkt 1 lit. a) uokik nie jest skonstruowany tak, 
jak np. art. 4 pkt 1 lit. c) uokik, który status przedsiębiorcy przyznaje osobie fizycznej posiadają-
cej kontrolę nad co najmniej jednym przedsiębiorcą, choćby nie prowadziła działalności gospo-
darczej, ale tylko w sytuacjach, kiedy ta osoba podejmuje dalsze działania podlegające kontroli 
koncentracji. Ta definicja ma więc mieszany charakter podmiotowo-przedmiotowy. Tylko jeżeli jej 
dwa elementy są spełnione, osoba fizyczna może podlegać regułom prawa konkurencji. Jeżeli 
natomiast dana osoba fizyczna nawet kontroluje przedsiębiorcę, ale nie wykonuje dalszych dzia-
łań koncentracyjnych, nie jest uznawana za przedsiębiorcę na gruncie uokik. Tymczasem, art. 4 
pkt 1 lit. a) uokik nie wprowadza takiej podmiotowo-przedmiotowej definicji, a jedynie test pod-
miotowy – kto spełnia warunki przewidziane w tym przepisie jest uznawany za przedsiębiorcę. 
A	przedsiębiorca	powinien	przestrzegać	prawa	konkurencji we	wszystkich	jego	działaniach	
mogących	kształtować	konkurencję,	niezależnie	od	tego,	jakich	rynków	właściwych	one	
dotyczą	i	czy	są	one	powiązane	z	zasadniczym	zakresem	usług	o	charakterze	użyteczności	
publicznej,	które	świadczy	lub	organizuje	ten	podmiot.	

Nie waga w	wymiarze	społecznym określonych usług świadczonych lub organizowanych 
przez dany podmiot decyduje bowiem czy działalność tego podmiotu jest objęta prawem konku-
rencji. Gdyby tak było, ustawodawca powinien zapewne przyjąć, iż regulacjami prawa konkurencji 
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powinny być także objęte podmioty nieprowadzące działalności gospodarczej, ale świadczące 
lub organizujące równie ważne społecznie usługi, np. o charakterze religijnym. To nie jest jednak 
rola prawa konkurencji. To, że ustawodawca kazał na potrzeby uokik uznawać za przedsiębior-
ców podmioty świadczące lub organizujące usługi o charakterze użyteczności publicznej wynika 
zapewne z faktu wagi ekonomicznej tego typu usług, a tym samym ich przełożenia na stan 
konkurencji rynkowej. Będąc przedsiębiorcami w zakresie świadczenia lub organizowania tego 
typu usług określone podmioty mogą kształtować, i w praktyce kształtują, konkurencję nie tylko 
na rynkach właściwych związanych z tymi usługami, lecz także na jakichkolwiek innych rynkach 
właściwych, które, jak określił Prezes UOKiK w cytowanej wyżej decyzji, „wzajemnie się przeplatają 
i wpływają na siebie”. Stąd kontrolą antymonopolową w świetle prawa konkurencji powinna być 
objęta całość, a nie tylko wycinek działań tego typu przedsiębiorców kształtujących konkurencję.

Ta konkluzja odnosi się zarówno do NFZ, którego dotyczyły powoływane wyżej decyzje 
Prezesa UOKiK, jak i do ZUS, w stosunku do którego Prezes UOKiK nie wydawał dotychczas 
decyzji w sprawie naruszenia prawa konkurencji. Jednakże, jak wskazano wyżej, ZUS także może 
być uznany za przedsiębiorcę w rozumieniu art. 4 pkt 1 lit a) uokik, a zatem aktualne pozostają 
wobec niego uwagi przedstawione w stosunku do NFZ.

V. Podsumowanie
Celem artykułu było przedstawienie na konkretnych przykładach podejścia do zastosowania 

prawa konkurencji wobec podmiotów wykonujących funkcje publiczne w oparciu o zasady solida-
ryzmu społecznego. Zdaniem autora, interpretacja przedstawiona w artykule pozostaje w zgodzie 
z założeniami aksjologicznymi wyrażonymi w art. 1 uokik, iż ustawa ta ma na celu stworzenie wa-
runków do wspierania oraz ochrony konkurencji dla wszystkich uczestników obrotu gospodarczego. 

Choć NFZ i ZUS są przedsiębiorcami w świetle art. 4 pkt 1 lit. a) uokik, często są utożsa-
miane z organami administracji wykonującymi wyłącznie funkcje polityczne, z zakresu impe-
rium państwa, niepodlegające prawu konkurencji. Tymczasem zarówno NFZ, jak i ZUS, będąc 
przedsiębiorcami w świetle uokik, podejmują działania zakupowe wartości dziesiątek czy setek 
milionów złotych, kształtujące konkurencję po stronie dostawców określonych towarów lub usług, 
często na wiele lat. Z doniesień prasowych wynika, iż działania te budzą zastrzeżenia pod kątem 
potencjalnych naruszeń prawa konkurencji, w szczególności w trakcie organizowanych przetar-
gów31. Wypowiadają się też krytycznie na ten temat organy państwowe32. Postulowane byłoby, 
aby w polskim orzecznictwie antymonopolowym dotyczącym tych podmiotów wypracowano po-
dejście, które pozwoliłoby na kontrolowanie wszystkich ich działań, które mogą mieć wpływ na 
kształtowanie przez nie konkurencji rynkowej.

Niewątpliwie dodatkowym ułatwieniem dla praktyków byłoby przygotowanie przez Prezesa 
UOKiK wytycznych, podobnych do Wytycznych OFT, które kompleksowo odnosiłyby się do prob-
lematyki stosowania prawa konkurencji do podmiotów podlegających uokik ze względu na świad-
czenie lub organizowanie przez nie usług o charakterze użyteczności publicznej, ze szczególnym 
uwzględnieniem usług świadczonych w oparciu o zasady solidaryzmu społecznego.

31 Np. Nowy szpital na wojnie z NFZ. Zarzut: ustawianie przetargów, Gazeta Wyborczej. Pobrano z: http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,114873, 
10039683,Nowy_Szpital_na_wojnie_z_NFZ__Zarzut__ustawianie_przetargow.html.
32 Np. informacja Naczelnej Izba Kontroli: Kolegium NIK o przetargach informatycznych w ZUS. Pobrano z: http://www.nik.gov.pl/aktualnosci/kolegium-
-nik-o-przetargach-informatycznych-w-zus.html.
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I.	Wstęp
Dnia 24 października 2013 Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (dalej: Prezes 

UOKiK) wydał warunkową zgodę na przejęcie Media Regionalne przez Polskapresse1. Obydwie 
strony koncentracji specjalizują się w wydawaniu codziennej prasy regionalnej. Decyzja Prezesa 
UOKiK skupiła się na wyznaczeniu rynków właściwych oraz analizie udziałów rynkowych na wy-
znaczonych rynkach właściwych. Prezes UOKiK nie zastosował narzędzi analizy ekonomicznej 
w ocenie koncentracji, ale przyjął bardzo ogólne podejście, koncentrujące się na rozpoznaniu 
ewentualnych różnic pomiędzy różnymi typami gazet wydawanych w Polsce.

* Wiceprezes, Microeconomix; e-mail: marta.stryszowska@microeconomix.com
1 Decyzja Prezesa UOKiK z dnia 24 października 2013 r., DKK- 135/2013.
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Niniejszy artykuł przedstawia analizy ekonomiczne, których zastosowanie wzbogaciłoby 
ocenę przejęcia Media Regionalne przez Polskapresse. W szczególności, wskazuje na możliwe 
zastosowanie analizy ekonomicznej do definicji rynku właściwego oraz oceny skutków koncentracji.

Artykuł składa się z sześciu części. Część II stanowi krótkie wprowadzenie do tematyki rynku 
dwustronnego, jakim jest rynek prasy. Część III zawiera krótkie streszczenie głównych aspek-
tów decyzji w sprawie przejęcia Media Regionalne przez Polskapresse. Część IV przedstawia 
metody, których zastosowanie mogłoby wpłynąć na wielkość wyznaczonych rynków właściwych. 
Część V omawia natomiast metody, z których wnioski mogłyby być znaczące dla oceny skutków 
planowanej koncentracji. Część VI zawiera konkluzje.

II.	Rynki	dwustronne	w	doktrynie	i	orzecznictwie
Rynki dwustronne stanowią rynki umożliwiające kontakt dwóm grupom klientów2. Należą 

do nich przykładowo internetowe portale randkowe, umożliwiające randki pomiędzy kobietami 
a mężczyznami, oraz karty płatnicze, umożliwiające dokonanie transakcji pomiędzy kupującymi 
a sprzedającymi.

Cechą charakterystyczną dla rynków dwustronnych jest obecność pośrednich efektów siecio-
wych. Mamy z nimi do czynienia, gdy liczba klientów z jednej strony rynku wpływa na użyteczność 
doświadczaną przez klientów po drugiej stronie rynku. Przykładowo, pośrednie efekty sieciowe 
występują w przypadku gazet, gdy liczba czytelników danej gazety pozytywnie wpływa na obroty 
wygenerowane przez reklamodawców zamieszczających reklamy w tej gazecie. Podobnie, mają 
one miejsce w przypadku portalów randkowych, gdy liczba kobiet używających danego portalu 
randkowego zwiększa atrakcyjność tego portalu w oczach mężczyzn z niego korzystających.

Na rynkach tradycyjnych, na których nie występują pośrednie efekty sieci, koncentracja może 
nieść ze sobą ryzyko podwyżki cen. Ryzyko takie wywołują duże migracje klientów pomiędzy 
produktami oferowanymi przez łączące się firmy. Wówczas ewentualna podwyżka cen produktów 
oferowanych przez jedną z łączących się stron może mieć dwa przeciwstawne efekty. Z jednej 
strony, może ona prowadzić do zmniejszenia sprzedaży produktów, których podwyżka dotyczy. 
Z drugiej zaś – może mieć pozytywny wpływ na sprzedaż pozostałych produktów oferowanych 
przez strony koncentracji. Jeśli ten drugi efekt dominuje pierwszy, koncentracja niesie ze sobą 
ryzyko podwyżki cen. 

Na rynkach dwustronnych istnieje jeszcze dodatkowy efekt związany z pośrednimi efektami 
sieci. Mianowicie, spadek liczby klientów po jednej stronie rynku może spowodować zmniejszenie 
się popytu po drugiej stronie. Przykładowo, podwyżka ceny gazety może spowodować nie tylko 
spadek liczby czytelników, ale też odpływ reklamodawców zniechęconych zmniejszoną liczbą 
czytelników. Zmniejsza to zyskowność podwyżki cen, przez co ewentualne ryzyko podwyżki cen 
wynikające z danej koncentracji może być mocno ograniczone.

Ponadto, na rynkach dwustronnych, obecność zbyt wielu graczy może przejawiać się nie-
efektywnością rynkową. Przykładowo, zbyt duża liczba gazet może sprawić, że każdy z obecnych 
tytułów ma niewielką liczbę czytelników. Wówczas jej dochody wygenerowane ze strony zarówno 

2 Rynki dwustronne zostały przykładowo omówione w: J.-C. Rochet, J. Tirole, Two-Sided Markets: A Progress Report, „Rand Journal of Economics” 
2006, Vol. 37, No. 3, s. 645–667 ;M. Rysman, The Economics of Two-Sided Markets, „Journal of Economic Perspectives” 2009, Vol. 23, No. 3, s. 125–143.
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czytelników, jak i reklamodawców mogą być niewielkie. W rezultacie może mieć do dyspozycji 
bardzo niewielkie środki, co może z kolei negatywnie odbić się na jej jakości.

Mimo że teoria ekonomiczna rynków dwustronnych nie jest nowa, specyfika rynków dwustron-
nych nie często jest brana pod uwagę przy ocenie koncentracji, szczególnie w przypadku rynku 
prasy. Decyzje, do których odwołuje się Prezes UOKiK w swojej decyzji odnośnie do przejęcie 
Media Regionalne przez Polskapresse3 definiują raczej wąskie rynki właściwe, nie przykładają 
wagi do ich dwustronnych aspektów. Podobnie, sprawa dotycząca koncentracji pomiędzy GIMD 
a Socpresse4 nie bierze pod uwagę dwustronnego charakteru rynku prasy.

III.	Główne	aspekty	poruszone	w	decyzji
W swojej decyzji Prezes UOKiK rozpoznał, że prasa stanowi rynek dwustronny. Z jednej 

strony, gazety dostarczają treści dla czytelników. Z drugiej zaś – dają reklamodawcom możliwość 
dotarcia do potencjalnych czytelników. 

Rynek właściwy został jednak oddzielnie wyznaczony dla każdej ze stron, bez szczególne-
go wzięcia pod uwagę specyfiki rynku dwustronnego. W obydwu przypadkach definicja rynków 
właściwych koncentrowała się głównie na rozpoznaniu różnic pomiędzy różnymi typami gazet.

Prezes UOKiK rozważył czy prasa regionalna znajduje się w tym samym rynku, co prasa kra-
jowa. Odpowiadając na to pytanie, Prezes UOKiK zauważył, że prasa regionalna ma nieco inną 
treść niż prasa krajowa. Prasa regionalna skupia się mianowicie na wiadomościach regionalnych, 
podczas gdy prasa krajowa koncentruje się na wiadomościach z kraju i ze świata. W związku 
z tym, Prezes UOKiK uznał, że krajowe gazety nie należą do tego samego rynku właściwego, co 
gazety regionalne, o ile nie zawierają wkładek regionalnych. Wniosek ten dotyczył zarówno rynku 
od strony czytelników, jak i rynku od strony reklamodawców.

Prezes UOKiK uwzględnił również możliwość włączenia prasy lokalnej do rynku właści-
wego. Zauważył on, że sprzedaż dzienników regionalnych jest szczególnie wysoka w piątki. 
Wydania piątkowe przyciągają więcej czytelników ze względu na bardziej obszerną zawartość 
oraz czas wolny, jakim dysponują w weekend. Czytelnicy mogą więc traktować gazety lokalne, 
które wychodzą tylko raz w tygodniu, jako pewien substytut gazet regionalnych. W rezultacie, 
gazety lokalne mogą konkurować o budżety reklamowe z gazetami regionalnymi. Ponadto, 
Stowarzyszenie Gazet Lokalnych daje możliwość zamieszczenia reklam w różnych gazetach lo-
kalnych, przybliżając zasięg reklam umieszczanych w gazetach lokalnych do reklam pojawiających 
się w gazetach regionalnych. W związku z tym, Prezes UOKiK uznał, że gazety lokalne mogą 
należeć do tego samego rynku właściwego co gazety regionalne, przynajmniej z punktu widzenia  
reklamodawców.

Prezes UOKiK stwierdził, że rynki właściwe, te dotyczące zarówno czytelników, jak i reklamo-
dawców mają charakter lokalny. Wskazał on, że gazety regionalne pojawiają się tylko w danym 
regionie i są kierowane przede wszystkim do czytelników mieszkających w tym regionie. Ze strony 
czytelników, rynek właściwy obejmuje więc dany region. Ze strony reklamodawców, rynek właściwy 
również obejmuje tylko dany region, że ponieważ, według Prezes UOKiK, jedynie reklamodawcy 

3 Decyzja Komisji Europejskiej z dnia 1 lutego 1999 r., IV/M.1401, s. 3–5; Decyzja Komisji Europejskiej z dnia 20 kwietnia 1999 r., IV/M.1455, s. 3–5; 
Decyzja Komisji Europejskiej z dnia 29 listopada 1995 r., IV/M.665, s. 3–5.
4 Decyzja Komisji Europejskiej z dnia 16 czerwca 2004 r., COMP/M.3420, s. 3–8.
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celujący w mieszkańców w danym regionie, mogą być zainteresowani umieszczaniem reklam 
w danej gazecie regionalnej.

W ramach oceny skutków planowanej koncentracji, Prezes UOKiK przeanalizował przede 
wszystkim udziały rynkowe łączących się stron i wskazał na regiony, w których Media Regionalne 
i Polskapresse równocześnie wydają gazety. Dla tych regionów zostały obliczone udziały rynko-
we łączących się stron. Ponadto, Prezes UOKiK ocenił w jakim stopniu gazety wydawane przez 
łączące się strony ukazują się w tych samych obszarach danego regionu.

Prezes UOKiK wyraził zgodę na proponowaną koncentrację pod dwoma warunkami. Pierwszy 
warunek dotyczył wyzbycia się przedsiębiorstwa związanego z wydawaniem gazety codziennej 
„Dziennik Wschodni” oraz prowadzeniem domeny internetowej dziennikwschodni.pl i domeny 
internetowej e-dziennikwschodni.pl. Drugi warunek wymagał, utrzymania sprzedaży „Dziennika 
Wschodniego” na poziomie równym co najmniej 75% liczby sprzedanych egzemplarzy tego 
dziennika w ciągu 12 miesięcy przed wydaniem decyzji do czasu wyzbycia się tego przedsię-
biorstwa. Ponadto, częstotliwość ukazywania się „Dziennika Wschodniego”, jego charakter 
oraz objętość nie powinny ulec zmianie. Charakter stron internetowych dziennikwschodni.pl  
i e-dziennikwschodni.pl powinien być również utrzymany.

Przyjęte warunki miały na celu uniknięcie sumowania się udziałów uczestników koncentra-
cji na rynku dzienników regionalnych w województwie lubelskim oraz rynku regionalnej reklamy 
prasowej w województwie lubelskim. Na rynkach tych łączne udziały uczestników koncentracji 
przekroczyłyby próg, z którym ustawa o ochronie konkurencji wiąże domniemanie posiadania 
pozycji dominującej.

Koncentracja, jak i przyjęte warunki zostały już zrealizowane. „Dziennik Wschodni” oraz ser-
wisy internetowe dziennikwschodni.pl i e-dziennikwschodni.pl zostały nabyte przez Corner Media 
Sp. z o.o. Nabywca ten został uprzednio zaaprobowany przez UOKiK5.

IV.	Możliwe	ekonomiczne	podejście	do	definicji	rynku

1. Test SSNIP

Z ekonomicznego punktu widzenia test SSNIP leży u podstaw definicji rynków właściwych. 
Jak wskazuje OECD6, test ten odnosi się do najmniejszego rynku, który hipotetyczny monopo-
lista musiałby kontrolować, żeby móc osiągnąć zyski z 5–10% podwyżki cen. Test zaczyna się 
od najmniejszej możliwej definicji i sprawdza czy w tak wąsko zdefiniowanym rynku ewentualna 
podwyżka cen o 5–10% byłaby zyskowna. W przypadku pozytywnej odpowiedzi, analizowany 
rynek uznany jest za rynek właściwy. W przypadku negatywnej odpowiedzi, najbliższy substytut 
dodany jest do rynku i zyskowność 5–10% podwyżki cen jest ponownie sprawdzana. Podejście 
to jest powtarzane aż do zidentyfikowania najmniejszego rynku, na którym 5–10% podwyżka cen 
jest zyskowna. Tak zidentyfikowany rynek uznany jest za rynek właściwy. 

W związku z powyższym, wnioski przyjęte przez Prezesa UOKiK w ramach definicji rynków 
właściwych nie są oczywiste. Prezes UOKiK zauważył, że treść gazet regionalnych różni się od 
treści gazet o zasięgu krajowym, jako że gazety regionalne koncentrują się na wiadomościach 
regionalnych, podczas gdy gazety o zasięgu krajowym specjalizują się w większym stopniu 
5 Ogłoszenie prasowe spółki Media Regionalne z dnia 30 kwietnia 2014 r.
6 OECD, Market Definition, Policy Roundtables 2012, s. 30–32.
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w dostarczaniu wiadomości z kraju i ze świata. W związku z tym, Prezes UOKiK uznał, że gaze-
ty o zasięgu krajowym nie znajdują się na tym samym rynku właściwym co gazety regionalne, 
o ile nie posiadają wkładek regionalnych. Jednakże same różnice w treści nie świadczą o braku 
substytucyjności pomiędzy gazetami. Istnieje przecież możliwość, że czytelnicy traktują czyta-
nie gazet jako formę spędzenia czasu wolnego i nie przykładają zbyt dużej wagi do istniejących 
różnic w treści. Świadczyć może o tym fakt, że wydania piątkowe gazet regionalnych cieszą się 
szczególną popularnością. W związku z tym, czytelnicy gazet regionalnych mogliby rozważyć 
zamianę gazet regionalnych na gazety o zasięgu krajowym, gdyby cena tych pierwszych wzro-
sła o 5–10%. Nie jest więc oczywiste, że gazety o zasięgu krajowym bez wkładek regionalnych 
znajdują się na innym rynku właściwym niż gazety regionalne. Zastosowanie metody analiz eko-
nomicznych7 w decyzji dotyczącej przejęcia Media Regionalne przez Polskapresse pozwoliłoby 
lepiej ocenić substytucyjność pomiędzy różnymi typami gazet, wydawanej w formie papierowej  
i/lub ukazujących się w internecie.

2.	Analiza	danych	demograficznych

Analiza danych demograficznych czytelników różnych typów gazet stanowi kolejne możliwe 
do zastosowania narzędzie analizy ekonomicznej. Metoda ta opiera się na sprawdzeniu, w jakim 
stopniu profile czytelników jednego typu gazet różnią się od profili czytelników drugiego typu ga-
zet. Analizowane dane demograficzne mogą przykładowo uwzględniać wiek czytelników, ich płeć, 
wykształcenie oraz stan cywilny.

W przypadku wystąpienia znaczących różnic w danych demograficznych porównywanych 
czytelników można stwierdzić, że gazety jednego typu należą prawdopodobnie do innego rynku 
właściwego niż gazety innego typu. Przykładowo, jeśli gazety krajowe są czytane głównie przez 
mężczyzn w młodym wieku, podczas gdy gazety regionalne są głównie wybierane przez kobie-
ty w średnim wieku, te dwa typy gazet nie należą do tego samego rynku właściwego zarówno 
z punktu widzenia czytelników, jak i z punktu widzenia reklamodawców, pragnących dotrzeć do 
czytelników reprezentujących daną płeć i daną grupę wiekową. 

Gdy jednak profile czytelników jednego typu gazet są mocno zbliżone do profili czytelników 
drugiego typu gazet, można stwierdzić, że prawdopodobnie te dwa typy gazet należą do tego 
samego rynku. Przykładowo, jeśli dwa typy gazet przyciągają czytelników zamieszkujących ten 
sam region, o zbliżonym wieku, podobnej sytuacji rodzinnej i zbliżonych dochodach, istnieje po-
dejrzenie, że należą one do tego samego rynku właściwego z punktu widzenia tak czytelników, 
jak i reklamodawców.

Dane demograficzne mogą być czasem niewystarczające do oceny substytucyjności różnych 
typów gazet. Fakt, że dwa typy gazet przyciągają różne typy czytelników nie musi oznaczać, że 
należą one do różnych rynków właściwych. Możliwe przecież jest, że spora grupa czytelników 
jednego typu gazet rozważyłaby migrację do innego typu, gdyby cena pierwszego typu wzrosła 
o 5–10%. Dlatego też może dojść do sytuacji, w której dwa typy gazet znajdują się na tym samym 
rynku właściwym pomimo znaczących różnic w typach przyciąganych czytelników.

7 Informacje na temat podejścia ekonomicznego do wyznaczania rynków właściwych w przypadku rynków dwustonnych można odnaleźć w: L. Filistrucchi, 
D. Geradin, E. van Damme i P. Affeldt, Market Definition in Two-Sided Markets: Theory and Practice, „Journal of Competition Law and Economics” 2014, 
Vol. 10, No. 2, s. 293–339; D.S. Evans, The Antitrust Economics of Multi-Sided Platform Markets, „Yale Journal on Regulation” 2003, Vol. 20, No. 2, 
s. 325–382; D.S. Evans, M.D. Noel, Defining Antitrust Markets When Firms Operate Two-Sided Platforms, „Columbia Business Law Review” 2005, 
No. 3, s. 101–134.
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Fakt, że dwa typy gazet przyciągają bardzo zbliżone grupy czytelników nie musi też świad-
czyć o tym, że należą one do tego samego rynku właściwego, przynajmniej strony punktu widze-
nia czytelników. Możliwe jest przecież, że czytelnicy mają mocno zdefiniowane zainteresowania, 
nieodzwierciedlone w danych demograficznych. Wówczas dwa typy gazet o mocno zróżnicowa-
nej tematyce mogą przyciągać czytelników o zbliżonych danych demograficznych, ale bardzo 
zróżnicowanych zainteresowaniach. Co więcej, różnice w zainteresowaniach mogą sprawić, że 
czytelnicy jednego typu gazet mogliby nigdy nie rozważyć migracji do drugiego typu, nawet jeśli 
cena pierwszego typu gazet wzrosłaby w dużym stopniu.

3. Analiza danych marketingowych

Analiza danych marketingowych jest kolejnym narzędziem analiz ekonomicznych służącym 
do oceny substytucyjności. W przypadku gazet zastosowanie tej metody opiera się na wykorzy-
staniu danych marketingowych w celu ustalenia wielkości migracji czytelników z jednego typu 
gazet do drugiego. 

Wszelkie informacje zbierane przez przedsiębiorstwa na temat rozpoznawalności marek, 
sposobu postrzegania marek przez konsumentów czy też lojalności konsumentów mogą posłużyć 
do oceny substytucyjności gazet. Informacje te mogą zostać wykorzystane w celu oceny, w jakim 
stopniu czytelnicy traktują różne typy gazet jako potencjalne substytuty. 

Użycie danych marketingowych do oceny substytucyjności różnych typów gazet może nieść 
ze sobą dwa problemy. Po pierwsze, w rozpatrywanym okresie mogło dojść do znaczących zmian 
treści rozpatrywanych gazet. Wówczas fakt zaistnienia znaczącej migracji czytelników z jednego 
typu gazet do drugiego nie musi świadczyć o wysokiej substytucyjności rozpatrywanych gazet, 
ale może odzwierciedlać zaistniałe zmiany w treści porównywanych gazet. 

Po drugie, ewentualne migracje czytelników mogą być zaobserwowane nawet bez znaczą-
cych zmian cen rozpatrywanych gazet. Wówczas rzeczywista liczba przejść, która miałaby miejsce 
przy 5–10% podwyżce danego typu gazet, może być o wiele wyższa.

4. Przygotowanie kwestionariuszy

Przygotowanie kwestionariuszy stanowi kolejne narzędzie analizy ekonomicznej służącym 
do oceny substytucyjności. Takie kwestionariusze mogą pomóc ustalić, na ile czytelnicy i rekla-
modawcy traktują dane typy gazet jako substytuty. Przykładowo, mogą zawierać pytania z proś-
bą o wskazanie gazet, które czytelnicy i reklamodawcy wybraliby, gdyby dana gazeta przestała 
istnieć. Mogą też zawierać pytania z prośbą o ocenę, na ile dana gazeta stanowi alternatywę dla 
porównywanej gazety według uprzednio zdefiniowanej skali. Zawarte pytania mogą też dotyczyć 
maksymalnej podwyżki, jaką reklamodawcy i czytelnicy byliby w stanie zaakceptować przed za-
przestaniem korzystania z danej gazety. Ten ostatni typ pytań może być szczególnie pomocny do 
wykonania testu SSNIP, teoretycznego fundamentu definicji rynków właściwych.

Kwestionariusze zostały przykładowo wykorzystane przez Competition Commission w spra-
wie przejęcia londyńskich gazet wydawanych przez Independent News and Media Limited przez 
Archant Limited8. Przygotowane kwestionariusze zawierały pytania na temat gazet, w których 
reklamodawcy zamieścili swoje reklamy w przeciągu ostatnich dwunastu miesięcy, jak i pytania 

8 Więcej informacji na temat tej sprawy można znaleźć w: Competition Commission, A report on the acquisition by Archant Limited of the London 
newspapers of Independent News and Media Limited, 2004.
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na temat gazet, do których reklamodawcy przenieśliby swoje budżety reklamowe, gdyby rozpa-
trywana gazeta nie istniała w rozpatrywanym roku. Miały one na celu ustalić czy reklamodawcy 
zamieściliby reklamy w innej gazecie w tym samym regionie, czy też w innej gazecie w innym 
regionie. Reklamodawcy mieli też możliwość wskazania reklamy w innym medium (np. w telewizji 
lub radiu) czy też na całkowicie zaniechanie reklamy.

V.	Możliwe	ekonomiczne	podejście	do	oceny	skutków	koncentracji
Z ekonomicznego punktu widzenia, ocena proponowanego przejęcia Media Regionalne przez 

Polskapresse dokonana przez Prezes UOKiK wydaje się zbytnio uproszczona. Prezes UOKiK 
skoncentrował się na ocenie udziałów rynkowych, które powstałyby w wyniku koncentracji. Udziały 
rynkowe wydają się jednak mało przydatne do oceny skutków koncentracji w przypadku rynków 
dwustronnych. Jak wskazuje OECD (2012)9, w przypadku rynków dwustronnych, udziały rynkowe 
dają bardzo ograniczoną możliwość wyciągnięcia wniosków odnośnie do siły rynkowej łączących 
się stron oraz możliwych skutków planowanej koncentracji. 

Narzędzia analizy ekonomicznej są szczególnie przydatne do oceny koncentracji na rynkach 
dwustronnych. W szczególności analiza przepływów klientów oraz symulacja skutków planowanej 
koncentracji10 pozwalają lepiej zrozumieć możliwe skutki rozpatrywanej koncentracji.

1. Analiza migracji klientów

Analiza migracji klientów po dwóch stronach rynku jest jednym z narzędzi analizy ekonomicz-
nej, służącym do oceny, w jakim stopniu łączące się strony stanowią bliskich konkurentów. Jak 
wskazuje OECD (2011)11, analiza migracji klientów jest powszechnie stosowanym narzędziem 
w ocenie planowanych koncentracji. 

W przypadku gazet analiza migracji klientów sprowadza się do przeanalizowania migracji 
czytelników i reklamodawców. Znaczące migracje czytelników i reklamodawców pomiędzy dwoma 
gazetami mogą świadczyć o ich bliskości konkurencyjnej.

Analiza migracji klientów może być przydatna przy ocenie presji konkurencyjnej danego typu 
gazet (np. gazet krajowych) na gazety wydawane przez łączące się strony (np. gazety regionalne). 
Może też pomóc ustalić, na ile prasa wydawana w formie papierowej jest poddawana presji kon-
kurencyjnej ze strony prasy internetowej.

2. Przygotowanie kwestionariuszy

Do oceny, w jakim stopniu łączące się strony stanowią bliskich konkurentów mogą również 
posłużyć kwestionariusze. Można przykładowo zapytać się czytelników i reklamodawców, co by 
zrobili, gdyby dana gazeta wydawana przez jedną ze stron koncentracji zniknęła lub jej cena 
wzrosła o 5%. W przypadku sporej deklarowanej migracji reklamodawców i czytelników z gazety 
wydawanej przez jedną ze stron koncentracji do gazety wydawanej przez drugą ze stron koncen-
tracji można podejrzewać, że łączące się strony są bliskimi konkurentami.

 9 OECD, Market..., s. 44.
10 Przykładowe metody analizy ekonomicznej służące do oceny koncentracji w rynkach dwustronnych zostały omówione w: L. Filistrucchi, T.J. Klein 
i T.O. Michielsen, Assessing unilateral merger effects in a two-sided market: an application to the Dutch daily newspaper market, „Journal of Competition 
Law & Economics” 2012, Vol. 8, No. 1, s. 1–33; D.S. Evans, M.D. Noel, The Analysis of Mergers that involve Multisided Platform Businesses, „Journal 
of Competition Law and Economics” 2008, Vol. 4, No. 3, s. 663–695.
11 OECD, Economic Evidence in Merger Analysis, Policy Roundtables 2011, s. 24.
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Kwestionariusze mogą też zostać wykorzystane w celu ustalenia presji konkurencyjnej ze 
strony innych gazet wydawanych w formie papierowej, innych gazet wychodzących tylko i włącznie 
w internecie, czy też ze strony innych mediów (np. radia czy telewizji). Przygotowanie kwestio-
nariuszy daje więc duże możliwości pozyskania informacji, koniecznych do ustalenia prawdopo-
dobnych skutków planowanej koncentracji.

3. Symulacja skutków koncentracji

Symulacja skutków koncentracji jest kolejnym narzędziem analizy ekonomicznej, służącym 
do oceny skutków koncentracji. Podejście to opiera się na oszacowaniu popytu oraz stworzeniu 
modelu odzwierciedlającego konkurencję na danym rynku. Pozwala ono przewidzieć spodziewa-
ne skutki koncentracji przy uwzględnieniu aspektów typowych dla danego rynku dwustronnego. 
Daje więc często bardziej wiarygodny obraz spodziewanych skutków planowanej koncentracji niż 
sama analiza udziałów rynkowych. 

Ciekawy przykład zastosowania metod symulacyjny został przedstawiony w Filistrucchi i inni 
(2012)12. Przedstawione podejście opierało się na zastosowaniu metod ekonometrycznych w celu 
oszacowania funkcji podaży oddzielnie dla czytelników i reklamodawców na rynku prasy holen-
derskiej. Na podstawie otrzymanych wyników ustalone zostały poziomy elastyczności popytu. 
Następnie ustalono koszty, dla których obserwowane ceny pozwalają maksymalizować zyski. 
W kolejnym kroku, oszacowane zmienne wraz z teoretycznym modelem ekonomicznym posłu-
żyły do oszacowania poziomu cen, jaki miałby miejsce, gdyby na analizowanym rynku doszło do 
koncentracji. Otrzymane wyniki wskazały, że analizowana koncentracja nie miałaby wpływu na 
ceny reklam i spowodowałaby podwyżkę cen prenumeraty o 1,5%. 

VI.	Uwagi	końcowe
Prezes UOKiK przyjął nader uproszczone podejście przy ocenie planowanego przejęcia Media 

Regionalne przez Polskapresse. Przyjęta definicja rynków właściwych opierała się głównie na 
obserwacji, że gazety regionalne różnią się w swojej treści od gazet o zasięgu krajowym. Ocena 
skutków planowanej koncentracji sprowadzała się w zasadzie do obliczenia udziałów rynkowych 
i zidentyfikowaniu obszarów, w których obydwie strony koncentracji mają znaczącą sprzedaż.

Przyjęta definicja rynków właściwych nie wydaje się przekonująca, koncentruje się bowiem 
głównie na istniejących różnicach pomiędzy różnymi typami gazet. Niewspomniane przy tym 
zostało, na ile różnice te byłyby istotne dla czytelników, gdyby ceny jednego typu gazet wzrosły 
o 5–10%. To ostatnie podejście podyktowane jest testem SSNIP, który stanowi teoretyczny fun-
dament definicji rynków właściwych.

Uzupełnienie analizy Prezesa UOKiK o analizę profilów różnych gazet przy użyciu danych 
demograficznych i/lub marketingowych pozwoliłoby zapewne na lepsze zrozumienie preferencji 
czytelników i tym samym na bardziej rzetelną definicję rynków właściwych. Dodatkowo rozesłanie 
kwestionariuszy do czytelników gazet oraz reklamodawców pomogłoby zapewne uzyskać uży-
teczne informacje na temat istniejącej i potencjalnej substytucyjności różnych gazet.

12 L. Filistrucchi, T. J. Klein i T. O. Michielsen, Assessing..., s. 11–29.
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Oceniając skutki planowanej koncentracji, Prezes UOKiK oparł swoją analizę przede wszyst-
kim na udziałach rynkowych. Nie wspomniał przy tym, że udziały rynkowe nie są dobrym odzwier-
ciedleniem siły rynkowej na rynkach dwustronnych. 

W celu bardziej dokładnej oceny spodziewanych skutków planowanej koncentracji, można 
było: (1) przeanalizować migracje czytelników i reklamodawców; (2) rozesłać kwestionariusze 
mające na celu zarówno ustalenie bliskości konkurencyjnej łączących się stron, jak i zidentyfiko-
wanie ewentualnych presji konkurencyjnych wpływających na zachowania się łączących się stron 
oraz (3) dokonać symulacji skutków koncentracji.



www.ikar.wz.uw.edu.pl            internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 2014, nr 6(3)

61 P R A W O 	 K O N K U R E N C J I 	 N A 	 Ś W I E C I E

Ilona Szwedziak-Bork*

Ósma nowela niemieckiego prawa kartelowego  
–	przegląd	zmian.	More „European” approach?

Spis	treści
I. Niemiecka ustawa kartelowa (GWB)
II. Nowelizacje ustawy – przegląd
III. Ósma nowela GWB – przegląd najważniejszych zmian
 1. Zakres zmian
 2. Zmiany w kontroli koncentracji
 3. Kontrola nadużyć
 4. Rozszerzenie kompetencji organizacji konsumenckich
 5. Stosowanie przepisów GWB do kas chorych
 6. Zmiany proceduralne
IV. Podsumowanie

Streszczenie
Celem niniejszego opracowania jest przybliżenie ostatniej nowelizacji niemieckiej ustawy kartelo-
wej, czyli ustawy przeciwko ograniczaniu konkurencji (Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen 
– dalej: GWB), która weszła w życie 30 czerwca 2013 r. Za najważniejszą część noweli uznaje 
się wprowadzanie zmian w przepisach dotyczących kontroli koncentracji, przede wszystkim zaś 
testu SIEC (significant impediment of effective competition), a także podwyższenie progu posia-
dania pozycji dominującej przez pojedyncze przedsiębiorstwo. Jako równie istotne wskazuje się 
m.in. na częściowe objęcie regulacją GWB kas chorych (Krankenkassen).

Słowa	kluczowe:	Ósma nowela niemieckiego prawa kartelowego, kontrola koncentracji, test 
istotnego ograniczenia konkurencji, pozycja dominująca, kasy chorych, stowarzyszenia ochrony 
konsumentów, zmiany proceduralne

I.	Niemiecka	ustawa	kartelowa	(GWB)
Za punkt wyjścia dla stworzenia niemieckiej ustawy kartelowej uznać należy niewątpliwie 

zakończenie II wojny światowej. Wtedy to, wśród decyzji zapadłych w odniesieniu do Niemiec, 
wprowadzono tzw. program 4D, obejmujący denazyfikację, demilitaryzację, demokratyzację oraz 
dekartelizację. Ostatnie z założeń pojawiło się nie bez przyczyny – w latach 30. XX w., a następ-
nie w trakcie II wojny światowej poziom kartelizacji (powodowanej wyznaczonymi przez państwo 
celami) osiągnął swój najwyższy poziom. 

* Doktorantka w Zakładzie Europejskiego Prawa Gospodarczego WZ UW; adwokat.
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Na potrzeby decentralizacji gospodarki w 1947 r. rząd aliancki przyjął ustawy dekarteli-
zacyjne, które stawiały sobie dwa cele: po pierwsze – likwidację niemieckiej siły gospodarczej 
(Wirtschaftsmacht) oraz zdolności zbrojeniowej (Rüstungskapazität), po drugie – wprowadzenie 
w Niemczech zasady wolności gospodarczej. Wprowadzany w Niemczech Zachodnich od 1948 r. 
model społecznej gospodarki rynkowej zakładał stworzenie skutecznych ram prawnych chronią-
cych (zabezpieczających) wolną konkurencję rynkową.

Niemiecka ustawa kartelowa weszła w życie 1 stycznia 1958 r., zastępując aliancką regula-
cję dotyczącą dekartelizacji. Na jej kształt z jednej strony wpływać miał neoliberalizm, z drugiej 
zaś – model amerykański1. Jak wskazuje się w piśmiennictwie, przyjęcie 3 lipca 1957 r. GWB 
było wynikiem kompromisu pomiędzy związkami przedsiębiorstw (ich opór doprowadził chociaż-
by do odrzucenia pierwszego rządowego projektu z 1952 r. przewidującego m.in. zakaz karteli 
i kontrolę koncentracji) oraz stroną rządową. GWB z 1957 r. zawierała zatem wszystkie tenden-
cje kompromisowe, jak: różnorodne przełamanie zakazu kartelowego (Kartellverbot) w postaci 
licznych wyłączeń oraz możliwości ich rozszerzania czy wyraźne dopuszczenie wertykalnych po-
rozumień cenowych (vertikale Preisbindungen, Preisbindungen der zweiten Hand) dla artykułów 
markowych (Markenware). W ustawie nie znalazł się również zapis dotyczący kontroli koncentracji 
(Zusammenschlusskontrolle)2.

II.	Nowelizacje	GWB	–	przegląd

Przyjęty w ustawie, i w gruncie rzeczy wymuszony, kompromis oznaczał konieczność wprowa-
dzania kolejnych zmian, nie tylko w związku ze zmieniającym się otoczeniem gospodarczym, lecz 
także ze względu na konieczność dostosowywania niemieckiego prawa kartelowego do regulacji 
wspólnotowych (europejskich). Od czasu wejścia w życie GWB była nowelizowana ośmiokrotnie. 

Pierwsza nowela GWB weszła w życie 1 stycznia 1965 r. Wtedy to zdecydowano się m.in. na 
zastąpienie wąskiej definicji nadużycia (Missbrauchstatbestand) klauzulą generalną. Ponadto, 
organ antymonopolowy uzyskał kompetencję samodzielnego nakładania grzywien (Geldbußen). 
Ułatwiono również współpracę przedsiębiorstw poprzez legalizację tzw. karteli specjalizacyjnych 
(Spezialisierungskartellen), zaostrzając jednocześnie kontrolę nadużyć w stosunku do porozu-
mień wertykalnych3. 

Druga nowelizacja GWB z 1973 r. zaostrzyła kontrolę nadużycia (Missbrauchsaufsicht) wzglę-
dem dominujących na rynku przedsiębiorstw poprzez obniżenie posiadanego progu rynkowego 
(Machtschwelle) oraz przez wprowadzenie obalalnego domniemania prawnego. Wprowadziła 
również kontrolę połączeń dla dużych koncentracji, jeśli w wyniku takiej koncentracji miałaby po-
wstać lub umocnić się pozycja dominująca. W stosunku do porozumień związanych z ustalaniem 
cen zakazano porozumień wertykalnych z wyjątkiem tych dotyczących produktów wydawniczych4. 
Nowela powołała również do życia nową instytucję – Komisję Monopolową (Monopolkommission). 
Nowelizacja ustawy z 1973 r. wprowadzała również ułatwienia dla porozumień kooperacyjnych 

1 I. Schmidt, Wettbewerbspolitik und Kartelrecht, 5. Auflage 2005, s. 154.
2 D. Zimmer, 50 Jahre GWB – ein Grund zum Feiern?, „Wirtschaftsdienst” 2007, Vol. 87, Iss. 7.
3 I. Schmidt, Wettbewerbspolitik und…, s. 155.
4 Ibidem, s. 156.
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dla małych i średnich przedsiębiorstw, co z drugiej strony stwarzało ryzyko umacniania pozycji 
rynkowych ze szkodą dla konkurencji5.

Kolejna zmiana ustawy miała miejsce trzy lata później. Nowela wprowadziła przede wszystkim 
zmianę w zakresie kontroli koncentracji na rynku prasowym, polegającą na tym, iż odtąd nawet 
małe koncentracje podlegały kontroli.

Czwarta nowela GWB z 1980 r. wiele spotkała się z krytyką. Wprowadzony do ustawy § 37a 
ust. 2 stworzył dla Federalnego Urzędu Kartelowego (Bundeskartellamt) możliwość zabronienia 
wykorzystywania przez przedsiębiorstwa ich przeważającej siły rynkowej (überlegende Marktmacht) 
przeciwko małym i średnim konkurentom w celu bezpośredniego lub pośredniego bezzasadnego 
utrudniania im działalności6. Regulacja ta została rozszerzona w dwóch kolejnych nowelizacjach. 
Czwarta nowela GWB rozszerzyła także klauzulę generalną o nadużywanie dominacji rynkowej 
w sferze cen i warunków umów oraz zróżnicowanie cenowe7. 

Następna nowelizacja miała miejsce dopiero dziewięć lat później, w szczególności zaost-
rzając istniejące już instrumenty w zakresie kontroli połączeń oraz zachowań w odniesieniu do 
rozwoju koncentracji w handlu. W pierwszym rzędzie zaostrzono kontrolę koncentracji poprzez 
wprowadzenie nowych specyficznych kryteriów dla stwierdzenia pozycji dominującej na rynku. 
Po drugie ulepszono kontrolę zachowań przedsiębiorstw m.in. poprzez ograniczenie zakazu 
dyskryminacji (Diskriminierungsverbot), w szczególności obowiązku dostaw (Belieferungspflicht) 
silnym rynkowo przedsiębiorstwom wobec zachowań wymierzonym przeciwko małym i średnim 
przedsiębiorstwom. Zwolniono również współpracę po stronie popytu (Einkaufskooperation), o ile 
służyło to wyrównaniu niekorzyści małych i średnich przedsiębiorstw. Piąta nowela doprowadziła 
również do zawężenia tzw. dziedzin wyłączonych (Aufnahmebereiche). 

Przed szóstą nowelą z 1998 r. postawiono dwa cele. Po pierwsze – definitywne rozstrzygnięcie 
trwającej od wielu lat dyskusji dotyczącej konieczności harmonizacji prawa krajowego z europej-
skim prawem konkurencji, po drugie – uporządkowanie samej systematyki ustawy – uczynienie 
jej bardziej przejrzystą i czytelną.

Odnośnie do kontroli koncentracji ustawodawca zdecydował się na podwyższenie progu ob-
rotu (Umsatzschwelle) oraz progu dla połączeń bagatelnych. Ponadto, kontrola fuzji następowała 
teraz jako kontrola prewencyjna. Dziedziny objęte ustawowymi wyjątkami (Ausnahmebereiche), jak 
transport czy usługi bankowe i ubezpieczenia zostały ograniczone, względnie usunięte. Nowela 
wprowadziła jednak nową dziedzinę objętą wyjątkiem, a mianowicie sport.

W kontroli nadużyć nastąpiło przejście do reguły zakazu (Verbotsprinzip), a przykładowy 
katalog nadużyć uzupełniono o odmowę dostępu do sieci oraz innych urządzeń infrastruktural-
nych. Zakaz dyskryminacji oraz zakaz utrudniania (Behinderungsverbot) rozszerzono o przykład 
stosowania nieuzasadnionych cen kupna i sprzedaży8. 

5 Zapis ten usunięto dopiero w 2005 r.
6 D. Zimmer, 50 Jahre GWB… 
7 T. Skoczny, R. Janusz, Wprowadzenie, Niemiecka Ustawa Kartelowa, Wybrane Narodowe Ustawy Antymonopolowe, Urząd Antymonopolowy, Dom 
Wydawniczy Elipsa, Warszawa 1995, s. 32. 
8 A. Eisenkopf, Mehr Wettbewerb durch 6. GWB – Novelle?, „Wirtschaftsdienst“ 1998, Vol. 78, Iss. 10, s. 626–628. 
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Kolejna, siódma już nowela weszła w życie 1 lipca 2005 r. Jej centralnym punktem było dosto-
sowanie niemieckiego prawa kartelowego do nowej koncepcji europejskiego prawa konkurencji, 
w tym do regulacji zawartej w rozporządzeniu Rady 1/20039. 

Przepisy materialne dotyczące horyzontalnych oraz wertykalnych naruszeń konkurencji zo-
stały jednoznacznie uregulowane. Tym samym, § 1 GWB odpowiadał regulacji zawartej w art. 81 
ust. 1 TWE (art. 101 ust. 1 TFUE). Na miejsce dotychczasowego systemu zgłoszeń oraz zezwoleń 
wszedł wyjątek, o którym mowa w art. 81 ust. 3 TWE (art. 101 ust. 3 TFUE), zawarty w § 2 GWB. 

W związku z brakiem doświadczeń opartych na europejskim kryterium znaczącego utrudnienia 
skutecznej konkurencji (SIEC – Test), ocena połączeń oparta na teście dominacji (Dominanztest) 
pozostała niezmieniona. Dotychczasowe dziedziny objęte wyjątkami zostały zredukowane do sek-
tora rolniczego oraz wertykalnego związania cenami dla gazet i czasopism, przy czym zniesienie 
w GWB regulacji szczególnych dla określonych dziedzin gospodarki nie oznaczało automatycznej 
niedopuszczalności dotąd wyłączonych, względnie zwolnionych porozumień10. Od 2005 r. Federalny 
Urząd Kartelowy otrzymał możliwość przeprowadzania tzw. badania sektora (Sektoruntersuchung) 
w celu dokładnego sprawdzenia (niezależnie od konkretnego indywidulanego postępowania) po-
jedynczego sektora11. Celem siódmej noweli kartelowej było również wzmocnienie ochrony pry-
watnoprawnej w przypadkach praktyk ograniczających konkurencję (istniejącej już w pierwotnej 
wersji ustawy). Ustawodawca niemiecki – jako pierwszy w Europie – wprowadził kompleksowy 
system prywatnoprawnego wdrażania prawa antymonopolowego12. 

III.	Ósma	nowela	GWB	–	przegląd	najważniejszych	zmian

1. Zakres zmian

W sprawozdaniu gospodarczym z 2011 r. rząd niemiecki – przedkładając ósmą ustawę zmie-
niającą GWB (das Achte Gesetz zur Änderung des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen), 
zapowiedział wzmocnienie konkurencji we wszystkich obszarach. Zaprezentowany projekt ustawy 
w założeniu powinien w dalszym ciągu modernizować i optymalizować warunki ramowe dotyczą-
ce konkurencji, w szczególności w obszarze połączeń, kontroli zachowań (praktyk), przepisów 
odnoszących się do grzywien oraz postępowań dotyczących naruszeń kartelowych, jak również 
czynić realizowanie GWB jeszcze efektywniejszym13. Nie wszystkie zmiany wprowadzone zostały 
bez przeszkód ze strony różnych interesariuszy. Tak było np. w trakcie prac nad poddaniem kas 
chorych regulacji GWB.

Oprócz zmian w zakresie przepisów materialnych oraz proceduralnych, nowelizacja wpro-
wadziła również zmiany czysto formalne dotyczące systematyki ustawy, a także zaktualizowała 
„starą nomenklaturę wspólnotową”, dostosowując ją do obecnego stanu prawnego.

 9 Rozporządzenie 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 (Dz.U. L 1 z 4.1.2003, s. 1–25).
10 I. Schmidt, Hauptprobleme der 7. Kartellnovelle: Die Wende in der Kartellpolitik, „Wirtschaftsdienst” 2005, Vol. 85, Iss. 8, s. 536–539.
11 Do połowy 2013 r. Federalny Urząd Kartelowy rozpoczął dziesięć badań sektorów, z czego zakończył osiem. Więcej o badaniu sektorów: N. Gildhoff, 
Sektoruntersuchungen: Zulässigkeitsvoraussetzungen und Rrechtsschutz, WuW 07- 08/2013, s. 716–726.
12 O roszczeniach cywilnoprawnych w Niemczech – zob.: M. Będkowski-Kozioł, Prywatne wdrażanie prawa antymonopolowego w RFN – uwagi na tle 
regulacji siódmej noweli kartelowej, PUG 2007, nr 3.
13 Referentenenwurf BMWi, Achtes Gesetz zur Änderung des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen. Pobrano z: www.bmwi.de.
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2. Zmiany w kontroli koncentracji

Wyraźnym celem ósmej noweli jest z jednej strony kontynuowanie zbliżenia niemieckiego 
prawa połączeń (szczególnie § 35 GWB) do prawa europejskiego, obecnie uregulowanego w roz-
porządzeniu 139/2004 dotyczącego kontroli koncentracji przedsiębiorstw14, z drugiej zaś – dalsza 
konwergencja. Niemiecki ustawodawca podjął tym samym zamierzenia Komisji w przedmiocie 
dostosowywania krajowych reguł dotyczących prawa połączeń do regulacji europejskiej (kohären-
ter gestalten), ażeby stworzyć całkowicie jednolite warunki konkurencji na wspólnym rynku15. 
Zmiany dotyczące kontroli koncentracji są niewątpliwie największymi, które przyniosła nowelizacja  
z 2013 r. 

Niemieckiemu prawu kontroli koncentracji podlegają obecnie koncentracje, jeśli w ostat-
nim roku gospodarczym przed jej dokonaniem: biorące w niej udział przedsiębiorstwa osiągnęły 
światowy przychód większy aniżeli 500 mln euro oraz co najmniej jedno z biorących w niej udział 
przedsiębiorstw osiągnęło w Niemczech przychód wyższy aniżeli 25 mln euro, a inne z uczestni-
czących przedsiębiorstw osiągnęło przychód w wysokości powyżej 5 mln euro. 

Ustawodawca niemiecki przyjął, że koncentracja nie podlega obowiązkowi kontroli, o któ-
rym mowa powyżej, jeśli przedsiębiorstwo nie jest zależne kapitałowo w rozumieniu GWB16 oraz 
w ostatnim roku gospodarczym osiągnęło łączny światowy obrót mniejszy niż 10 mln euro wraz 
z innym łączącym się przedsiębiorstwem. Wyłączenie spod zakazu stosuje się również do kon-
centracji dokonywanych przez łączenie publicznych instytucji lub zakładów, którym towarzyszy 
reforma terytorialna17. 

Jedną z kluczowych kwestii, która została wprowadzona nowelą, jest zmiana kryteriów 
badania koncentracji – przejście z dominacji rynkowej na test SIEC (significant impediment of 
 effective competition; niem. Erwartung einer erheblichen Behinderung wirksamen Wettbewerbs). 
Uzasadnienie projektu ustawy w przedmiocie dostosowania do europejskiego reżimu kontroli 
połączeń oparte zostało na wielu argumentach. Po pierwsze, przejęcie europejskiej oceny kon-
centracji polepszyłoby w znacznym stopniu możliwość równoległej oceny zamiaru połączenia na 
płaszczyźnie krajowej (niemieckiej) oraz europejskiej, co leżałoby w interesie tak przedsiębiorstw, 
jak i skutecznej ochrony konkurencji. Po drugie, nowe kryterium zakazu tworzy dla wszystkich 
uczestniczących w koncentracjach przedsiębiorstw niezależnie od osiągniętych obrotów jednolitą 
miarę oceny, a przez to – level playing field. Jako przekonujące ocenione zostały również wyni-
ki europejskiej praktyki połączeń od czasu wprowadzenia testu SIEC. Dlatego też – biorąc pod 
uwagę doświadczenia europejskie – Komisja Monopolowa stwierdziła, że brak jest jakiejkolwiek 
podstawy do odstąpienia od przyjęcia testu18.

W związku z przyjęciem testu SIEC, zmianie uległy przesłanki oceny dokonywanej przy kon-
troli koncentracji. Zmieniony § 36 Abs. 1 GWB stanowi obecnie, iż Federalny Urząd Kartelowy 
zabroni dokonania koncentracji, przez którą istotnie ograniczona zostałaby skuteczna konku-
rencja, w szczególności, jeśli można byłoby spodziewać się stworzenia lub wzmocnienia pozycji 

14 Rozporządzenie Rady (WE) nr 139/2004 z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorstw (Dz.U. L 24 z 29.01.2004 r., s. 1—22).
15 T. Lettl, Fusionkontrolle im GWB nach der 8. GWB – Novelle, WUW 07 – 08/2013, s. 706–707. 
16 § 36 Abs. 2 GWB.
17 § 35 Abs. 2 Satz 2 GWB.
18 Zob.: Die 8. GWB – Novelle aus wettbewerbspolitischer Sicht. Sondergutachten der Monopolkommission gemäß § 44 Abs. 1 Satz 4 GWB. Pobrano 
z: http://www.monopolkommission.de.
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dominującej19. Przy czym np. nadal możliwe będzie połączenie, o ile uczestniczące w nim przed-
siębiorstwa wykażą, że ich połączenie spowoduje również polepszenie się warunków konkuren-
cji oraz że korzyści przewyższą przeszkody w konkurencji20. Jest to znana prawu niemieckiemu 
tzw. klauzula rozsądku (Abwägungsklausel), która chroni „połączenia sanujące”21.

Dodatkowo, ósma nowela wprowadziła również kolejne dwa wyjątki od zakazu dokonania 
połączenia. Po pierwsze, przesłanki odmowy dokonania połączenia nie dotyczą rynku, na którym 
od przynajmniej pięciu lat oferowane są towary lub usługi gospodarcze, oraz na którym w ostatnim 
roku kalendarzowym osiągnięte zostały obroty mniejsze aniżeli 15 mln euro22. Przepis ten zwany 
klauzulą bagatelności, czy też klauzulą rynku bagatelnego (Bagatellmarktklausel), w niezmie-
nionym brzmieniu usunięty został z § 35 dotyczącego przesłanek (warunków) kontroli połączeń 
i przeniesiony do regulacji dotyczącej materialnoprawnego testu oceny koncentracji. Co istotne, 
połączenia bagatelne objęte zostały obowiązkiem zgłoszenia (Anmeldepflicht).

Po drugie, zakaz dokonania koncentracji będzie wyłączony w przypadku umocnienia się 
pozycji dominującej wydawcy czasopism lub gazet, który przejmuje małego albo średniego 
wydawcę, jeśli udowodnione zostanie, że przejmowane wydawnictwo w ostatnich trzech la-
tach zanotowało istotną stratę roczną w rozumieniu § 275 Abs. 2 Nr 20 niemieckiego kodeksu 
handlowego (Handelsgesetzbuch) oraz że bez dokonania połączenia jego istnienie byłoby za-
grożone. Poza tym, wydawnictwo musi udowodnić, że przed połączeniem nie został znaleziony 
żaden inny nabywca, który zapewniłby inne zgodnie z obowiązującym zasadami konkurencji  
rozwiązanie23.

Niemiecki ustawodawca zdecydował się również na zmiany w zakresie obliczania przychodów 
oraz udziałów w rynku. Zmieniony § 38 Abs. 5 GWB stanowi obecnie, że jeśli połączenie dokony-
wane jest przez nabycie części (der Erwerb von Teilen) jednego lub większej liczby przedsiębiorstw, 
niezależnie od tego czy części te posiadają własną osobowość prawną, uwzględnia się ze strony 
zbywcy jedynie obrót lub część rynku, która przypada na zbywaną część. Powyższe nie znajdzie 
jednak zastosowania, dopóki u zbywcy pozostaje kontrola w rozumieniu § 37 Abs. 1 Nr 2 GWB24 
lub 25% albo więcej udziałów. Dwa lub więcej zdarzenia nabycia (transakcje), o których mowa 
powyżej, dokonane pomiędzy tymi samymi osobami w przeciągu dwóch lat, traktowane będą 
jako pojedyncze połączenie, jeśli w ich wyniku po raz pierwszy uzyskany zostanie próg obrotu, 
o którym mowa w § 35 GWB25, przy czym za chwilę połączenia przyjmuje się ostatnie zdarzenie 
nabycia (transakcję)26.

19 W brzmieniu sprzed nowelizacji znajdował się jedynie zapis dotyczący powstania lub umocnienia pozycji dominującej.
20 § 36 Abs. 1 Satz 2 nr 1 GWB.
21 T. Skoczny, R. Janusz, Wprowadzenie, Niemiecka Ustawa Kartelowa…, s. 45.
22 Przepis ten był wcześniej zawarty w § 35 GWB.
23 Dodatkowo, zgodnie z § 38 Abs. 3 GWB dla wydawania, produkowania i dystrybucji gazet, czasopism oraz ich części dla obliczania obrotu lub 
udziału w rynku oblicza się ośmiokrotność przychodu. 
24 Zgodnie z § 37 Abs. 1 Nr. 2, połączenie ma miejsce w przypadku nabycia bezpośredniej lub pośredniej kontroli nad całością bądź częścią jednego 
lub większej liczby przedsiębiorstw przez jedno lub więcej przedsiębiorstw. Podstawę kontroli stanowią prawa, umowy lub jakiekolwiek inne środki, które 
oddzielnie bądź wspólnie, i uwzględniając okoliczności faktyczne lub prawne, dają możliwość wywierania decydującego wpływu na działania przedsię-
biorstwa, w szczególności przez: a) własność lub prawo użytkowania całego lub części aktywów przedsiębiorstwa, b) prawa lub umowy przyznające 
decydujący wpływ na skład, głosowanie lub uchwały organów przedsiębiorstwa. 
25 Tj. biorące w niej udział przedsiębiorstwa osiągnęły światowy przychód większy aniżeli 500 mln euro oraz co najmniej jedno z biorących w niej 
udział przedsiębiorstw osiągnęło w Niemczech przychód wyższy aniżeli 25 mln euro, a inne z uczestniczących przedsiębiorstw osiągnęło przychód 
w wysokości powyżej 5 mln euro.
26 Ustawodawca niemiecki przeniósł zatem regulację zawartą w rozporządzeniu 139/2004. 
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3.	Kontrola	nadużyć

Definicja pozycji dominującej została zawarta w nowym § 18 GWB (zastępującym § 19 GWB). 
Zgodnie z § 18 Abs. 1 GWB przedsiębiorstwo ma pozycję dominującą na rynku (marktbeherrschend ), 
jeśli jako oferent lub nabywca określonego rodzaju towarów lub usług gospodarczych na właś-
ciwym rynku produktowym27 i geograficznym: 1) nie ma konkurenta; 2) nie jest poddane żadnej 
istotnej konkurencji albo 3) posiada w stosunku do swoich konkurentów przeważającą pozycję 
rynkową (überragende Marktstellung). GWB zawiera przy tym kryteria, które są brane pod uwagę 
przy ocenie pozycji rynkowej przedsiębiorstwa względem jego konkurentów. Katalog jest otwarty, 
są to w szczególności: udział w rynku (Marktanteil), siła finansowa (Finanzkraft), dostęp do rynków 
zaopatrzenia lub zbytu (Beschaffungs- oder Absatzmärkten), powiązania z innymi przedsiębior-
stwami, prawne lub faktyczne bariery dostępu do rynku dla innych przedsiębiorstw, faktyczną lub 
potencjalną konkurencję ze strony przedsiębiorstw, które mieszczą się w ramach obowiązywania 
GWB lub poza nią, zdolność przestawienia swojego popytu lub podaży na inne towary lub usługi 
gospodarcze, możliwość zmiany partnera handlowego na inne przedsiębiorstwo. 

Dodatkowo, ustawodawca niemiecki zdecydował się na podniesienie progu udziału w rynku 
dla pojedynczego posiadania pozycji dominującej. Zgodnie z § 18 Abs. 2 zakłada się, że pojedyn-
cze przedsiębiorstwo posiada pozycję dominującą, jeśli jego udział w rynku (Marktanteil) wynosi 
co najmniej 40% (wcześniej próg ten wynosił 1/3)28. 

Zmienione nowelą § 19 oraz § 20 GWB zawierają – obecnie rozdzielone – przepisy szcze-
gólne dotyczące przedsiębiorstw dominujących oraz przedsiębiorstw posiadających siłę rynkową, 
w szczególności zakaz utrudniania oraz zakaz dyskryminacji. § 19 GWB otrzymał nowy tytuł – 
„Zakazane zachowania przedsiębiorstw posiadających pozycję dominującą” (Verbotenes Verhalten 
von marktbeherrschenden Unternehmen), do katalogu nadużyć dodano zaś kolejny punkt stano-
wiący, iż nadużyciem jest wykorzystanie pozycji rynkowej przedsiębiorstw, które wymaga bądź 
skłania inne przedsiębiorstwa do przyznania mu korzyści bez obiektywnie uzasadnionej podstawy29.

Większym zmianom uległ § 20 GWB, który otrzymał tytuł „Zakazane zachowania przedsię-
biorstw ze względną albo przeważającą siłą rynkową” (Verbotenes Verhalten von Unternehmen mit 
relativer oder überlegener Marktmacht), obejmujący przed nowelą zarówno zakaz dyskryminacji, 
jak i zakaz nieuzasadnionego utrudniania. W obecnym brzmieniu § 20 Abs. 1 Satz 1 GWB zawiera 
definicję „względnej siły rynkowej” (relative Marktmacht), zgodnie z którą regulacja zawarta w § 19 
(Abs.1 w związku z Abs.2 Nr 1) dotyczy również przedsiębiorstw oraz związków przedsiębiorstw, 
jeżeli małe lub średnie przedsiębiorstwa działające jako oferent lub nabywca określonego rodzaju 
towarów lub usług gospodarczych są od nich zależne w ten sposób, że nie mają wystarczających 
i spodziewanych możliwości zmiany ich na inne przedsiębiorstwa (względna siła rynkowa)30. 

27 W rozumieniu ustawy rynek produktowy może być szerszy, aniżeli zakres obowiązywania ustawy (vide § 18 Abs. 2 GWB).
28 Nie zmieniony został przy tym próg dla domniemania istnienia duopolu oraz oligopolu. Zgodnie z § 18 Abs. 5, dwa lub więcej przedsiębiorstw po-
siada pozycję dominującą, o ile: nie istnieje między nimi istotna konkurencja w zakresie określonych towarów lub usług gospodarczych oraz spełniają 
one jako całość przesłanki, o których mowa w § 18 Abs. 1 GWB. Całość przedsiębiorstw działa jako dominująca, jeśli składa się z trzech lub mniejszej 
liczby przedsiębiorstw, które posiadają łączny udział w rynku w wysokości 50% lub jeśli składają się z pięciu bądź mniejszej liczby przedsiębiorstw, które 
mają wspólnie udział w rynku wynoszący dwie trzecie (§ 18 Abs. 6 GWB). Domniemanie, o którym mowa powyżej jest obalalne, przedsiębiorstwa mu-
szą udowodnić, że warunki konkurencji między nimi są spełnione albo, że całość przedsiębiorstw nie posiada przeważającej siły rynkowej w stosunku 
do pozostałych konkurentów.
29 Tak: § 19 Abs. 2 Nr. 5 GWB.
30 Przy czym zakłada się, że oferent określonego rodzaju towarów lub usług gospodarczych jest zależny od nabywcy w rozumieniu zdania pierwszego, 
jeśli ten nabywca poza rabatami zwyczajowo przyznawanymi w obrocie bądź innymi świadczeniami, regularnie otrzymuje od niego inne przywileje (ulgi), 
których tego samego rodzaju nabywcy nie otrzymują (§ 20 Abs. 1 Satz 2 GWB).
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Ósma nowela przesądziła również utrzymanie do końca 2017 r. regulacji dotyczącej sprzeda-
ży poniżej kosztów (unter Einstadspreis) oraz tzw. nożyc kosztowo-cenowych (die Kosten-Preis-
Schere). Obecnie oferowanie artykułów spożywczych za cenę poniżej kosztów jest obiektywnie 
uzasadnione, jeśli jest to potrzebne, aby zapobiec pogorszeniu (zepsuciu) albo grożącej niemoż-
ności sprzedaży towarów znajdujących się u sprzedawcy w regularnej sprzedaży, jak również 
w porównywalnie poważnych przypadkach. Nie jest przy tym nieuzasadnionym utrudnieniem, wy-
danie artykułów spożywczych instytucjom dobroczynnym (charytatywnym) w ramach jej zadań31.

Niemiecki ustawodawca zdecydował się ponadto na wyłączenie spod ogólnego zakazu 
porozumień ograniczających konkurencję, o których mowa w § 1 GWB32 umów przedsiębiorstw 
świadczących usługę użyteczności publicznej zaopatrywania w wodę, o ile spełnione zostaną 
warunki, o których mowa w tym przepisie (§ 31 Abs. 1 GWB).

Dodatkowo, specjalna kontrola nadużycia nad posiadającymi pozycję dominującą sprzedaw-
cami gazu lub energii elektrycznej, która miała obowiązywać do końca 2012 r., została przedłu-
żona do 31 grudnia 2017 r.33.

4.	Rozszerzenie	kompetencji	organizacji	konsumenckich

Na mocy noweli organizacjom ochrony konsumentów przyznane zostało prawo w prywatnym 
dochodzeniu roszczeń z tytułu naruszenia prawa kartelowego (private Kartellrechtsdurchsetzung). 
W § 33 ust. 2 GWB34 ustawa przyznaje kwalifikowanym instytucjom, w szczególności zrzesze-
niom konsumentów, roszczenie o zaniechanie bezprawnych naruszeń (Unterlassungsanspruch), 
jak również roszczenie o wydanie korzyści uzyskanych w wyniku naruszenia prawa antymono-
polowego (Vorteilsabschäpfung) w wypadku szkód masowych lub rozproszonych (Massen- und 
Streuschäden). 

5.	Stosowanie	przepisów	GWB	do	kas	chorych

Spośród wszystkich zmian, które wprowadziła ósma nowela, najwięcej kontrowersji spowo-
dowały zapisy dotyczące ustawowych kas chorych (gesetzliche Krankenkassen).

Komisja Monopolowa w swoich zaleceniach stwierdziła, że ustawowe kasy chorych powinny 
zasadniczo podlegać ogólnym przepisom prawa kartelowego, które winny obowiązywać zarów-
no w stosunku do dostawców usług, jak i do ich członków. Poza tym, między kasami powinny 
być stosowane przepisy dotyczące prawa połączeń. Wyjątki od stosowania wspólnych przepi-
sów ochrony konkurencji muszą być wyraźnie wymienione i ograniczone do dziedzin, w których 
kasy na podstawie zwierzchnich (władczych) umów zobowiązane są do wspólnego działania35. 
Zalecenia te nie zostały jednak w pełni wdrożone, ze względu na silne rozbieżności w trakcie 
przygotowywania noweli. Tzw. kompromis w ostatniej minucie (ein Kompromis in letzter Minute) 
doprowadził nawet do tego, że ósma nowela kartelowa mogła wejść w życie, nie jak wcześniej 
zaplanowano 1 stycznia 2013 r., ale dopiero pół roku później. 

31 § 20 Abs. 3 GWB.
32 § 1 GWB stanowi, że zakazane są porozumienia między przedsiębiorstwami, uchwały związków przedsiębiorstw oraz inne uzgodnione porozumienia 
(zachowania), które prowadzą lub skutkują do zapobieżenia, ograniczenia albo zakłócenie konkurencji. 
33 Zob. § 29 i § 131 Abs. 1 GWB.
34 § 33 Abs. 2 Nr. 1 GWB. 
35 Tak: Die 8. GWB – Novelle aus wettbewerbspolitischer Sicht – Empfehlungen der Monopolkommission, WuW 03/2013, s. 272.
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Ósma nowela wprowadziła jednoznaczne kompetencje dla Federalnego Urzędu Kartelowego 
w zakresie kontroli dobrowolnych zrzeszeń kas chorych (Krankenkassen) zgodnie z regułami, 
o których mowa w GWB. Normy dotyczące kontroli połączeń są przy tym odpowiednio stosowane36.

Wyraźnie przewidziane stosowanie przepisów dotyczących kontroli połączeń oraz związane 
z tym kompetencje Federalnego Urzędu Kartelowego w odniesieniu do zrzeszeń kas chorych 
określa się jako bardzo pożądane. Kontrola połączeń przez Federalny Urząd Kartelowy ma prze-
de wszystkim zapewnić, że po stronie kas nie powstaną żadne antykonkurencyjne koncentracje, 
które prowadziłyby do negatywnych następstw dla ubezpieczonych w kasach, małych kas chorych 
oraz dostawców usług medycznych. Warto zauważyć, że od 2000 r. do 2013 r. liczba ustawowych 
kas chorych zmniejszyła się z 420 do 134. Proces koncentracyjny w stronę tworzenia dużych kas 
został zatem rozpoczęty, a 30 ze 134 kas chorych skupia ok. 90% podaży i popytu37. Dlatego 
też, wobec rosnącej konsolidacji rynku nieuniknione jest, aby procesy te zostały poddane kontroli 
przez Federalny Urząd Kartelowy38. 

Rezygnacja z odpowiedniego poddania prawu kartelowemu stosunków prawnych pomiędzy 
kasami (ich związkami) oraz pomiędzy kasami a ubezpieczonymi odebrane zostało jako negatywne, 
gdyż może to prowadzić do niesprawiedliwego zróżnicowania pomiędzy osobami ubezpieczonymi 
dostawcami usług w odniesieniu do ochrony przed niezgodnymi z prawem kartelowymi zachowa-
niami kas chorych. Tworzenie karteli przez kasy wymierzone przeciw dostawcom usług – zgodnie 
z obowiązującym prawem, tj. kodeksem socjalnym (§ 69 Abs. 2 Satz 1 Sozialgesetzbuch Buch 
V39) podlega przepisom ustawy kartelowej. Antykonkurencyjne porozumienia tworzone przez kasy 
przeciwko ubezpieczonym, np. poprzez pobieranie przez kasy dodatkowych świadczeń, nie są 
natomiast kontrolowane przez Federalny Urząd Kartelowy40. 

6.	Zmiany	proceduralne

Nowela wprowadziła również kilka zmian proceduralnych. I tak np. w nowo utworzo-
nym § 81a GWB (Auskunftspflichten) ograniczono prawo do odmowy udzielenia informacji 
(Auskunftsverweigerungsrecht) dotyczących obrotów dla osób prawnych oraz stowarzyszeń, 
wobec których bierze się pod uwagę wyznaczenie grzywny. Powyższe odpowiada obecnej prak-
tyce Komisji Europejskiej, która w ramach postępowania w przedmiocie nałożenia grzywny na 
dane przedsiębiorstwo może pytać nie tylko o dane związane z obrotami tego przedsiębiorstwa, 
również lecz także o informacje o spotkaniach uczestników kartelu41. 

Ponadto, przedsiębiorstwa zobowiązane są do wydania Federalnemu Urzędowi Kartelowemu 
odpowiednich dokumentów. Prawo do odmowy zeznań pozostawione zostało jedynie osobom fizycz-
nym, które działają dla osoby prawnej lub stowarzyszeń, jeśli odpowiedź naraziłaby tę osobę lub 
osoby wymienione w § 52 Abs. 2 niemieckiego kodeksu postępowania karnego (Strafprozeßordnung) 
na odpowiedzialność z tytułu przestępstwa lub wykroczenia, o czym należy taką osobę pouczyć. 

36 § 172a Sozialgesetzbuch (SGB) Fünftes Buch (V) – Gesetzliche Krankenversicherung – (Artikel 1 des Gesetzes v. 20. Dezember 1988, BGBl. I, s. 2477).
37 Tak jest np. w domowej intensywnej opiece, w której mające siłę rynkową po stronie popytu kasy chorych (związki) na małym, względnie – średnim 
poziomie konfrontowane są przez dostawców usług.
38 Ch. Burholt, Gesunheitskartellrecht in der 8. GWB – Novelle, WuW 12/2013, s. 1173 
39 § 69 Abs. 2 Satz 1 SGB Buch V.
40 Ch. Burholt, Gesunheitskartellrecht in der 8. GWB…, s. 1174.
41 § 81a GWB.
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Naruszenie obowiązku udzielenia informacji przez przedsiębiorstwo jest wykroczeniem 
(Ordnungswidrigkeit), za które może zostać wymierzona grzywna w wysokości do 100 000 euro. 
Przepis ten stosuje się również w odniesieniu do sądowego wniosku o udzielenie informacji42.

Nowela zmieniła również § 50 Abs. 4 GWB, zgodnie z którym Federalny Urząd Kartelowy 
może zezwolić funkcjonariuszom organów ochrony konkurencji z państwa członkowskiego UE, 
włącznie z upoważnionymi przez ten organ ochrony konkurencji osobami, współdziałać w prze-
szukaniach oraz przesłuchiwaniach w ramach pomocy prawnej zgodnie z art. 22 ust. 2 rozporzą-
dzenia 1/200343.

IV. Podsumowanie
Większość zmian wprowadzonych ósmą nowelą ma na celu zbliżenie ustawodawstwa 

niemieckiego do regulacji dotyczącej prawa konkurencji na poziomie unijnym. Pomimo silnej 
„potrzeby konwergencji” niemieckie przepisy zachowują jednak własne unormowania, nieznane 
prawu europejskiemu, jak np. przewidziana w § 36 Abs. 1 Satz 2 Nr 1 GWB klauzula rozsądku 
w przepisach dotyczących koncentracji przedsiębiorstw, której nie przewiduje prawo europejskie.

Najważniejszą zmianą zbliżającą niemiecką regulację dotyczącą kontroli koncentracji do 
przepisów unijnych jest niewątpliwie przyjęcie testu SIEC, które w szczególności umożliwia ujęcie 
przypadków naruszenia konkurencji poniżej progu dominacji rynkowej. Tym samym powstanie 
lub umocnienie pozycji dominującej jest obecnie jedynie typowym przykładem istotnego ograni-
czenia skutecznej konkurencji. 

Podobnie jak wprowadzenie nowego testu, oceniane jest dobrze podwyższenie progu poje-
dynczego posiadania siły rynkowej (udziału w rynku) z 1/3 do 40%, które znajdzie zastosowanie 
tak w ocenie pozycji dominującej, jak i przy kontroli koncentracji przedsiębiorstw.

Za istotny, choć dalece niewystarczający, krok ku wdrażaniu reguł konkurencji uznać należy 
poddanie niemieckiej ustawie kartelowej ustawowych kas chorych. Wydaje się jednak, że „kom-
promis w ostatniej minucie” jest jednocześnie „kompromisem na krótką metę”, zwłaszcza biorąc 
pod uwagę postępującą konsolidację kas chorych oraz ich przewagę m.in. w stosunkach z ubez-
pieczonymi czy też między samymi kasami. Należy zatem oczekiwać, że ustawodawca niemiecki 
podejmie kolejną próbę implementacji reguł konkurencji.

42 A. Yomere, die Novellierung des Kartellbußgeldverfahrens durch die 8. GWB – Novelle, WuW 12/2013, s. 1188–1189.
43 W starym brzmieniu § 50 Abs. 4 GWB stanowił, że Federalny Urząd Kartelowy mógł zezwolić funkcjonariuszom organu ochrony konkurencji z innego 
państwa członkowskiego UE oraz innym upoważnionym osobom im towarzyszącym na towarzyszenie im przez funkcjonariuszy urzędu przy przeszu-
kaniach, zgodnie z art. 22 ust. 1 rozporządzenia 1/2003.
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Streszczenie
W grudniu 2013 r. Europejska Sieć Konkurencji przyjęła pakiet siedmiu rekomendacji dotyczących 
wybranych kompetencji krajowych organów ochrony konkurencji odnoszących się do prowadze-
nia postępowania antymonopolowego i wydawania decyzji antymonopolowych. Obok prezentacji 
treści poszczególnych dokumentów rekomendacyjnych autorka przedstawia ogólną charaktery-
stykę rekomendacji jako narzędzi polityki konkurencji oraz ocenę rekomendacji z perspektywy 
ich wpływu na jakość europejskiej polityki konkurencji.

Słowa	kluczowe: ECN; Europejska Sieć Konkurencji; kompetencje decyzyjne; kompetencje 
dochodzeniowe; rekomendacje

I.	Uwagi	wstępne
Powołanie Europejskiej Sieci Konkurencji (European Competition Network, dalej: ECN) prze-

widywała już preambuła do rozporządzenia 1/20031 – motyw 15 stanowi, że „Komisja i organy 
ochrony konkurencji w Państwach Członkowskich powinny wspólnie stworzyć sieć organów władzy 
publicznej stosujących w ścisłej współpracy wspólnotowe reguły konkurencji (...)”. Podstawą dla 

* Doktor nauk prawnych, adiunkt w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie; of counsel w Kancelarii Modzelewska&Paśnik w Warszawie; 
e-mail: agathajur@o2.pl.
1 Rozporządzenie 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 (Dz. Urz. UE 2003 L 1/1).



www.ikar.wz.uw.edu.pl            internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 2014, nr 6(3)

Agata Jurkowska-Gomułka            Rekomendacje Europejskiej Sieci Konkurencji z grudnia 2013 r. …72

funkcjonowania ECN stał się wydany w 2004 r. komunikat Komisji w sprawie współpracy w ramach 
sieci organów ochrony konkurencji2.

W ciągu dekady obowiązywania reżimu egzekwowania unijnych reguł konkurencji, ustano-
wionego rozporządzeniem 1/2003 ECN stało się „wielostronnym forum wymiany doświadczeń 
dotyczących stosowania materialnych reguł konkurencji, jak również konwergencji przepisów 
proceduralnych i sankcji”3. Komunikat Komisji opublikowany w związku z dziesiątą rocznicą obo-
wiązywania rozporządzenia 1/2003 oraz towarzyszące mu dokumenty robocze w wielu miejscach 
podkreślają rolę ECN w zapewnieniu zbieżności krajowych przepisów proceduralnych służących 
stosowaniu art. 101 i art. 102 TFUE przez organy ochrony konkurencji w państwach członkow-
skich UE. Europejskiej Sieci Konkurencji przypisuje się rolę „katalizatora w promowaniu większej 
konwergencji” tych przepisów4. Lektura przywołanych dokumentów Komisji wywołuje wręcz wra-
żenie, że stosowanie reguł przyjętych w rozporządzeniu 1/2003 jest w gruncie rzeczy uzależnione 
od aktywności ECN. Skoro rola ECN we wdrażaniu unijnego prawa konkurencji jest tak mocno 
akcentowana przez Komisję, uzasadnione wydaje się bliższe spojrzenie na przyjmowane przez 
ECN rekomendacje dotyczące polityki konkurencji prowadzonej przez państwa członkowskie 
UE. Niewątpliwie najbardziej znaną, jak dotąd, rekomendacją przyjętą przez ECN jest Modelowy 
Program Leniency, opracowany w 2006 r., a następnie zrewidowany w 2012 r.5. Pozostałe siedem 
dokumentów, wydanych w grudniu 2013 r., tworzy pakiet rekomendacji poświęconych kompeten-
cjom dochodzeniowo-decyzyjnym krajowych organów ochrony konkurencji – te właśnie rekomen-
dacje zostaną omówione w dalszej części niniejszego artykułu. 

Warto nadmienić, że obok rekomendacji ECN w dotychczasowej działalności przyjęła także 
cztery rezolucje. Wszystkie one służyły wyrażeniu przez ECN ad hoc stanowiska odnoszącego 
się do działań podejmowanych przez instytucje UE, a mających wpływ na politykę konkurencji. 
Dwie rezolucje dotyczyły zagadnień z zakresu Wspólnej Polityki Rolnej6, jedna – roli krajowych 
organów ochrony konkurencji7, natomiast jedna z rezolucji była reakcją na wyroku TS UE w spra-
wie Pfleiderer8 i odnosiła się do problematyki dostępu do dokumentów powiązanych z leniency 
w ramach prywatnego trybu egzekwowania reguł konkurencji9.

Dokonana poniżej prezentacja poszczególnych rekomendacji nie ma charakteru wyczerpu-
jącego, koncentruje się ona na konkretnych wskazówkach kierowanych przez ECN pod adresem 
krajowych systemów ochrony konkurencji. Każdy z dokumentów podzielony jest na dwie zasadnicze 
części: wprowadzenie (introduction) zawierające uzasadnienie rekomendacji oraz zestaw – mniej 
lub bardziej szczegółowych – zaleceń (ECN recommendation). Pierwsza ze wskazanych części 

2 Commission Notice on cooperation within the Network of Competition Authorities (OJ 2004 C 101, p. 43–53). Komunikat nie został opublikowany 
w języku polskim. 
3 Communication from the Commission to the European Parliament and the Council – Ten Years of Antitrust Enforcement under Regulation 1/2003: 
Achievements and Future Perspectives {SWD(2014) 230}_{SWD(2014) 231}(dalej: Komunikat Komisji). 
4 Pkt 31 Komunikatu Komisji.
5 ECN Model Leniency Programme (w wersji zrewidowanej w 2012 r. dostępny pod adresem: http://ec.europa.eu/competition/ecn/mlp_revised_2012_en.pdf).
6 Resolution of the Heads of the European Competition Authorities 21 December 2012 – The Reform of the Common Agricultural Policy. Pobrano z: 
http://ec.europa.eu/competition/sectors/agriculture/resolution_nca_en.pdf; Resolution of the Meeting of Heads of the European competition authorities 
of 17 November 2010 – The recommendation of the High Level Group on Milk aimed at improving the bargaining power of dairy farms. Pobrano z: http://
ec.europa.eu/competition/ecn/milk.pdf.
7 Resolution of the Meeting of Heads of the European competition authorities of 16 November 2010 - Competition authorities in the European Union – 
the continued need for effective institutions. Pobrano z: http://ec.europa.eu/competition/ecn/ncas.pdf.
8 Wyrok Trybunału z dnia 14 czerwca 2011 r. w sprawie C-360/09 Pfleiderer AG v. Bundeskartellamt (Zb. Orz. 2011, s. I–05161).
9 Resolution of the Meeting of Heads of the European Competition Authorities of 23 May 2012 – Protection of leniency material in the context of civil 
damages actions> Pobrano z: http://ec.europa.eu/competition/ecn/leniency_material_protection_en.pdf.
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wyjaśnia z reguły znaczenie i rolę instytucji bądź czynności stanowiącej przedmiot rekomendacji 
dla egzekwowania unijnych reguł konkurencji, jak również ogólnikowo omawia problematykę roz-
bieżności regulacji określonej sfery w różnych porządkach prawnych (rekomendacje nie omawiają 
jednak przepisów obowiązujących w poszczególnych państwach członkowskich UE; nawet wska-
zując przykłady rozwiązań krajowych, rekomendacje nie podają, z jakiej jurysdykcji zaczerpnięty 
został przykład10). Identyfikując zalety poszczególnych instytucji lub czynności, których dotyczą 
rekomendacje, ECN nie wychodzi poza powszechnie znane i ugruntowane informacje i argumen-
ty, takie jak choćby fakt, że decyzje zobowiązujące (commitment decisions) sprzyjają szybkości 
i skuteczności postępowań antymonopolowych11.

II.	Rekomendacje	dotyczące	kontroli	i	żądania	informacji
Celem najobszerniejszej rekomendacji zatytułowanej ECN Recommendation on Investigative 

Powers, Enforcement Measures and Sanctions in the Context of Inspections and Requests for 
Information12 jest ustanowienie minimalnego standardu co do kompetencji organów ochrony 
konkurencji, instytucji prawnych będących w ich dyspozycji, jak również sankcji stosowanych 
w celu skutecznego prowadzenia kontroli/przeszukań i pozyskiwania informacji przez organy an-
tymonopolowe. Chociaż we wszystkich krajowych systemach ochrony konkurencji organy mogą 
korzystać z tych instrumentów w prowadzonych postępowaniach, to jednak ich kompetencje są 
ukształtowane w zróżnicowany sposób. Rozbieżności mogą dotyczyć m.in. klasyfikacji nierucho-
mości i ruchomości podlegających przeszukaniu/kontroli czy konieczności uzyskania zgody sądu 
na przeszukanie/kontrolę. Jak podkreśla się w rekomendacjach, konwergencja reguł dotyczących 
kontroli/przeszukań jest istotna choćby ze względu na potencjalną współpracę organów w prowa-
dzeniu kontroli przewidzianą w art. 22 rozporządzenia 1/2003 (por. pkt 10 rekomendacji) – w tym 
celu ECN rekomenduje możliwość asystowania w kontroli przedstawiciela tego organu ochrony 
konkurencji, w imieniu którego kontrola jest dokonywana przez organ innego państwa członkow-
skiego UE (por. pkt 13, 21g i 35f rekomendacji). 

ECN opowiada się za możliwością kontroli wszystkich (a więc także prywatnych) nieruchomości 
lub ruchomości, jeśli czynności te pozwolą na uzyskanie dowodów istotnych dla prowadzonego 
postępowania (por. pkt 3 i pkt 35 rekomendacji). Szczegółowe rekomendacje dotyczące kontroli 
nieruchomości i ruchomości biznesowych oraz prywatnych są w zasadzie identyczne, choć w do-
kumencie omówione odrębnie.

W odniesieniu do kontroli ECN rekomenduje ustanowienie w krajowych porządkach prawnych 
takich reguł, które będą przewidywać możliwość m.in.: (1) prowadzenia kontroli zarówno w od-
niesieniu do indywidualnych przedsiębiorstw, jak i ich związków, przy czym kontroli powinny być 
poddawane nie tylko przedsiębiorstwa uczestniczące w postępowaniu, ale także te, które stroną 
postępowania nie są (por. pkt 6, 10, 20 i 35a rekomendacji); (2) korzystania z asysty policji lub 
innego organu o podobnych kompetencjach, który będzie w stanie zapobiec utrudnianiu lub sprze-
ciwianiu się kontroli (por. pkt 17 i 22 rekomendacji); (3) badania i przeglądania ksiąg związanych 

10 Szczegółowe informacje na temat rozwiązań przyjmowanych w różnych państwach członkowskich UE znajdują się w przygotowanych w ramach 
ECN, datowanych na 31 października 2012 r., raportach: Investigative Powers Report. Pobrano z: http://ec.europa.eu/competition/ecn/investigative_
powers_report_en.pdf oraz Decision-Making Powers Report. Pobrano z: http://ec.europa.eu/competition/ecn/decision_making_powers_report_en.pdf.
11 Por. pkt I.2 rekomendacji, o których mowa w pkt. VI niniejszego artykułu.
12 Pobrano z: http://ec.europa.eu/competition/ecn/recommendation_powers_to_investigate_enforcement_measures_sanctions_09122013_en.pdf.
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z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na ich postać i formę przechowywania 
(por. pkt 21b i 35b rekomendacji); (4) możliwość zbierania wszelkich dowodów, w tym w formie 
cyfrowej (digital evidence) i wykorzystujących metody kryminalistyczne (forensic evidence) (por. 
pkt 21d i 35d rekomendacji); (5) stosowania sankcji w przypadku odmowy lub utrudniania kon-
troli, np. poprzez naruszenie pieczęci (por. pkt 23 i 37 rekomendacji). W odniesieniu do kontroli 
nieruchomości i ruchomości biznesowych przepisy powinny przewidywać możliwość opieczęto-
wania pomieszczeń i ksiąg na okres całej kontroli, zwłaszcza gdy trwa on dłużej niż jeden dzień 
(por. pkt 21e rekomendacji).

Minimalny standard kompetencji w zakresie żądania informacji obejmuje: prawo do żądania 
informacji na każdym etapie postępowania; nałożenie na adresatów obowiązku udzielenia informacji; 
możliwość żądania informacji od każdego przedsiębiorstwa, nawet jeśli nie jest stroną postępo-
wania antymonopolowego; prawo do udzielenia informacji na piśmie lub ustnie (por. pkt 46a–46d 
rekomendacji).

Rekomendacja podkreśla konieczność przestrzegania zasad ogólnych UE i praw podstawo-
wych, zawartych zarówno w Karcie Praw Podstawowych, jak i w Europejskiej Konwencji Praw 
Człowieka (por. pkt 4 rekomendacji) – w dokumencie kilkukrotnie zastrzega się zwłaszcza ko-
nieczność przestrzegania wolności od samooskarżenia (por. m.in. pkt 21f, 25, 39 i 49 rekomen-
dacji). Niestety, zalecenia nie są na tyle szczegółowe, aby wyjaśnić, w jaki sposób ustawodawca 
krajowy może pogodzić tę wolność z zasadą obligatoryjnego udzielania informacji na żądanie 
organu ochrony konkurencji, choć nie ma wątpliwości, że i w odniesieniu do żądania informacji 
ECN wydaje się opowiadać za respektowaniem tej wolności. 

III.	Rekomendacje	dotyczące	gromadzenia	dowodów
Rekomendacje dotyczące gromadzenia dowodów (ECN Recommendation on the Power 

to Collect Digital Evidence, Including by Forensic Means13) odnoszą się jedynie do dowodów 
w postaci zapisów cyfrowych, w tym także dowodów pozyskiwanych z wykorzystaniem technik 
kryminalistycznych. Kategoria „dowodów cyfrowych” według rekomendacji ECN jest bardzo sze-
roka – obejmuje nie tylko zapisy cyfrowe jako takie (np. zdjęcia, dokumenty), lecz także np. me-
tadane (np. ścieżki dostępu) czy nośniki treści cyfrowych (por. pkt 2 rekomendacji). Europejska 
Sieć Konkurencji przyznaje, że we wszystkich państwach członkowskich krajowe organy ochro-
ny konkurencji mogą gromadzić dowody w postaci cyfrowej, jednak zakres kompetencji w tym 
zakresie różni się między poszczególnymi porządkami prawnymi (jako przykład ECN wskazuje 
brak możliwości pozyskiwania informacji (treści) przechowywanych w telefonach komórkowych 
– por. pkt 4 rekomendacji). Wśród problemów związanych z gromadzeniem dowodów cyfrowych 
rekomendacje wymieniają choćby praktykę przechowywania danych w tzw. chmurach wykorzy-
stujących serwery zlokalizowane poza terytorium państwa, którego organ podejmuje czynności 
służące zbieraniu dowodów (por. pkt 5 rekomendacji).

Europejska Sieć Konkurencji rekomenduje takie ukształtowanie prawodawstwa i praktyki, 
które pozwoli organom ochrony konkurencji na gromadzenie dowodów w postaci cyfrowej, do-
wody takie mają być pozyskiwane przede wszystkim w toku kontroli/przeszukań (por. pkt II.1. 
rekomendacji). Organy ochrony konkurencji muszą mieć dostęp do informacji znajdujących się 

13 Pobrano z: http://ec.europa.eu/competition/ecn/ecn_recommendation_09122013_digital_evidence_en.pdf
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w posiadaniu przedsiębiorstw/osób podlegających kontroli, pozyskiwane informacje muszą doty-
czyć działalności, w związku z którą prowadzone jest postępowanie (por. pkt II.2. rekomendacji). 
Organy muszą mieć możliwość pozyskiwania dowodów cyfrowych nie tylko w czasie rzeczywi-
stym kontroli, ale także w ramach tzw. procedury kontynuowanej kontroli (continued inspection 
procedure), gdy nośniki cyfrowe badane są już poza kontrolowanym/przeszukiwanym obiektem, 
głównie w siedzibie organu (por. pkt II.3 rekomendacji). Konieczne jest zapewnienie organom od-
powiedniego zaplecza technicznego, w tym wyszkolonego personelu (por. pkt II.4 rekomendacji). 
Niezbędne jest również zobowiązanie przedsiębiorców do zapewnienia wsparcia technicznego 
w ramach gromadzenia dowodów cyfrowych, w tym wykonywania czynności przez administratora 
na żądanie organu (por. pkt II.5 rekomendacji).

Europejska Sieć Konkurencji podkreśla także potrzebę przestrzegania zasad ogólnych UE 
(w tym przypadku przede wszystkim zasady proporcjonalności, prawa do obrony oraz pewności 
prawa), reguł prawa międzynarodowego, a także praw podstawowych wynikających z Karty Praw 
Podstawowych UE i Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Za szczególnie istotne w kontekście 
gromadzenia dowodów cyfrowych ECN uznaje poszanowanie tzw. legal professional privilege 
oraz ochronę danych osobowych (por. pkt 6 rekomendacji).

IV.	Rekomendacje	dotyczące	współpracy	przy	kontroli
Art. 22 ust. 1 rozporządzenia 1/2003 przewiduje możliwość przeprowadzenia na obszarze 

jurysdykcji organu ochrony konkurencji kontroli lub innych środków dowodowych „w imieniu i na 
potrzeby” organu ochrony konkurencji w innym państwie członkowskim. Naturalnie celem czyn-
ności organu jest zbadanie potencjalnego naruszenia art. 101 lub 102 TFUE. Czynności te prze-
prowadzane są w zakresie i na zasadach przewidzianych w prawie krajowym. 

Trzecia z rekomendacji ECN (ECN Recommendation on Assistance in Inspections Conducted 
under Article 22(1) of Regulation (EC) no 1/200314) odnosi się do zasad współpracy organów 
ochrony konkurencji w sytuacji przewidzianej w art. 22 ust. 1 rozporządzenia 1/2003. Przepis ten 
określany jest zresztą w rekomendacjach jako „kamień węgielny” ECN (por. pkt 2 rekomendacji). 
Zasadnicze problemy, jakie ECN rozstrzyga poprzez rekomendacje, związane są z uczestnictwem 
(statusem, zakresem kompetencji) w kontroli (lub innych czynnościach) przedstawiciela organu 
ochrony konkurencji wnioskującego o przeprowadzenie kontroli przez organ w innym państwie 
członkowskim. Formułowane przez ECN rekomendacje są bardzo proste: przedstawiciel organu 
wnioskującego o kontrolę (bądź osoba upoważniona przez ten organ) powinien być dopuszczony 
do udziału i uczestnictwa w czynnościach wykonywanych przez organ w innym państwie człon-
kowskim (organ wspierający) (por. pkt II.1). Jednocześnie przedstawiciel organu wnioskującego 
powinien – w możliwie najszerszym zakresie (rekomendacje nie precyzują jednak: w jakim?) – 
być wyposażony w kompetencje równoważne do tych, jakie przysługują przedstawicielowi organu 
wykonującego kontrolę (por. pkt II.2 rekomendacji). 

V.	Rekomendacje	dotyczące	środków	tymczasowych
Art. 5 rozporządzenia 1/2003 upoważnia krajowe organy ochrony konkurencji do stosowa-

nia środków tymczasowych w toku postępowań antymonopolowych prowadzonych w związku 
14 Pobrano z: http://ec.europa.eu/competition/ecn/recommendation_art_22_09122013_en.pdf.
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z naruszeniem art. 101 lub 102 TFUE. Kolejny dokument rekomendacyjny (ECN Recommendation 
on the Power to Adopt Interim Measures15) poświęcony jest (miękkiej) harmonizacji zasad stoso-
wania takich środków przez organy antymonopolowe w państwach członkowskich UE. Statystyki 
pokazują, że środki tymczasowe były w najszerszym zakresie wykorzystane w sprawach doty-
czących nadużywania pozycji dominującej, szczególnie w przypadku praktyki odmowy dostaw. 
W drugiej kolejności środki tymczasowe stosowano w postępowaniach dotyczących ograniczeń 
pionowych (por. pkt I.3 rekomendacji). 

Europejska Sieć Konkurencji rekomenduje, aby w każdym krajowym systemie prawnym 
znalazły się przepisy wskazujące wprost możliwość zastosowania środków tymczasowych (por. 
pkt II.1 rekomendacji). Nakładanie na przedsiębiorstwa takich środków powinno być ograniczone 
jedynie do sytuacji, gdy spełnione są kumulatywnie dwie przesłanki: istnieje ryzyko wystąpienia 
poważnej i nieodwracalnej szkody, a prawdopodobieństwo stwierdzenia naruszenia jest wysokie 
(por. pkt II.2 rekomendacji). Środki tymczasowe muszą być proporcjonalne, muszą spełniać funk-
cję ochronną, a ich zastosowanie powinno być ograniczone w czasie (por. pkt II.3 rekomendacji). 
Decyzja nakładająca środki tymczasowe powinna być odnawialna, ale nie może być ważna dłu-
żej niż do momentu zamknięcia postępowania lub do momentu wydania decyzji merytorycznej 
w danej sprawie, chyba że decyzja taka zostaje uchylona przez organ wyższej instancji (lub – jak 
się wydaje – również sąd) (por. pkt II.4 rekomendacji). Organy ochrony konkurencji powinny dys-
ponować narzędziami do monitorowania wykonania decyzji nakładających środki tymczasowe 
(por. pkt II.7 rekomendacji). Wśród takich narzędzi rekomendacje wymieniają m.in. obowiązek 
raportowania przez adresatów decyzji czy korzystanie z kuratora (trustees) (por. pkt 10 rekomen-
dacji). Niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie decyzji powinno skutkować nałożeniem sankcji. 
W dyspozycji organów muszą znajdować się także narzędzia niezbędne do nakłonienia adresatów 
do wykonania decyzji, takie jak okresowe kary pieniężne (por. pkt I.8 i II.8 rekomendacji). Wśród 
rekomendacji znalazły się także wyjątkowo mało konkretne wskazówki: procedura związana 
z nakładaniem środków tymczasowych musi być efektywna (por. pkt II.5 rekomendacji), a także 
„dostatecznie elastyczna”, aby pozwolić organom skutecznie zajmować się sprawami zawisłymi 
przed więcej niż jedną instytucją (por. pkt II.6 rekomendacji). Jak wynika z uzasadnienia reko-
mendacji, pożądaną elastyczność można osiągnąć poprzez przyjęcie odpowiednich reguł co do 
tego czy środki tymczasowe są nakładane wyłącznie z urzędu, czy też mogą o nie wnioskować 
podmioty mające w tym określony interes (por. pkt I.9 rekomendacji). 

Rekomendacje wprost wskazują na konieczność zapewnienia w przypadku zastosowania 
środków tymczasowych prawa do obrony, w tym zwłaszcza prawa do skutecznej kontroli sądo-
wej zgodnie z art. 47 Karty Praw Podstawowych i art. 6 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka 
(por. pkt 5 rekomendacji). 

VI.	Rekomendacje	dotyczące	decyzji	zobowiązujących
Art. 5 rozporządzenia 1/2003 w katalogu decyzji, jakie mogą być wydawane przez krajowe 

organy ochrony konkurencji w związku z naruszeniem art. 101 lub 102 TFUE wymienia m.in. de-
cyzję zobowiązującą. Temu typowi decyzji, coraz częściej stosowanemu zarówno przez Komisję, 
jak i przez organy krajowe (także postępowaniach prowadzonych wyłącznie na podstawie 

15 Pobrano z: http://ec.europa.eu/competition/ecn/recommendation_interim_measures_09122013_en.pdf.
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prawa krajowego), ECN poświęciła jedną z rekomendacji wydanych w grudniu 2013 r. (ECN 
Recommendation on Commitment Procedures16).

Europejska Sieć Konkurencji zaleca, aby w systemach prawnych wszystkich państw członkow-
skich UE wprost przewidziana była możliwość wydawania decyzji zobowiązujących, które w swej 
treści nie przesądzają o istnieniu naruszenia, ale stwierdzają, że nie ma dalszych podstaw do 
interwencji organu ochrony konkurencji (por. pkt II.1 rekomendacji). Choć istotą decyzji zobowią-
zujących pozostaje okoliczność, że to same przedsiębiorstwa proponują obowiązki do wykonania, 
to do uznania organu ochrony konkurencji należy pozostawić czy zobowiązania przedstawione 
przez przedsiębiorstwa zostaną zaakceptowane, czy też postępowanie (na każdy etapie) będzie 
kontynuowane w celu wydania decyzji stwierdzającej naruszenie (por. pkt II.2 rekomendacji). 
Przedsiębiorstwom należy zapewnić zresztą „dostateczną możliwość” (sufficient opportunity) do 
współpracy z organem prowadzącym postępowanie (por. pkt II.4 rekomendacji). Uczestnicy ryn-
ku powinni mieć możliwość wypowiedzenia się co do adekwatności zobowiązań do problemów, 
z jakimi boryka się zagrożona konkurencja (por. pkt I.15 i II.5 rekomendacji). 

Zobowiązania nakładane na przedsiębiorstwa powinny być proporcjonalne. Naruszeniem 
zasady proporcjonalności byłoby porównanie zobowiązań zaproponowanych przez przedsiębior-
stwo z sankcjami, jakie mogłyby zostać nałożone przez organ w decyzji stwierdzającej antykon-
kurencyjną praktykę (por. pkt II.6 rekomendacji).

Przepisy proceduralne dotyczące przyjmowania decyzji zobowiązujących powinny być efek-
tywne – ECN upatruje ich skuteczności w możliwości dostosowania zobowiązań do (zmieniającej 
się) sytuacji na rynku, jak również w wystąpieniu korzyści wynikających z ekonomii procesowej 
(por. pkt II.3 rekomendacji). Podobnie jak w przypadku środków tymczasowych, tak i w przy-
padku decyzji zobowiązujących organy ochrony konkurencji muszą dysponować narzędziami 
do monitorowania wykonania decyzji (por. pkt II.7 rekomendacji), przy czym narzędzia te mogą 
być analogiczne do stosowanych w celu kontrolowania wykonania decyzji nakładających środki 
tymczasowe (por. pkt I.21 rekomendacji). Konieczne jest także wyposażenie organów ochrony 
konkurencji w możliwość nakładania sankcji za niewykonanie decyzji, w tym sankcji przymusza-
jących do wykonania decyzji (por. pkt I.23 i II.8 rekomendacji). Ponadto, regulacje krajowe muszą 
przewidywać możliwość powtórnego otwarcia postępowania, jeśli decyzja zobowiązująca dotknięta 
była istotnym błędem (np. bazowała na nieprawdziwych informacjach) lub gdy przedsiębiorstwo 
nie wykonuje nałożonych obowiązków (por. pkt I.22 i II.9 rekomendacji). 

Istotne wskazówki co do charakteru zobowiązań znalazły się również w części wprowadza-
jącej rekomendacji, gdzie ECN wskazuje m.in., że realizacja zobowiązań nie może być uzależ-
niona od osób trzecich (pkt I.18 rekomendacji), może natomiast być ograniczona w czasie, przy 
czym długość okresu dla wykonania zobowiązania musi uwzględniać specyfikę rynku (pkt I.19 
rekomendacji). Europejska Sieć Konkurencji nie sformułowała natomiast zalecenia wskazują-
cego na zakres spraw (naruszeń), w jakich mogą być wydawane decyzje zobowiązujące, choć 
w niektórych porządkach prawnych wykluczone jest stosowanie decyzji tego rodzaju w przypad-
kach najpoważniejszych ograniczeń konkurencji (por. pkt I.7 rekomendacji). Lista rekomendacji 
nie obejmuje także zalecenia dotyczącego charakteru zobowiązań (behawioralne, strukturalne), 

16 Pobrano z: http://ec.europa.eu/competition/ecn/ecn_recommendation_commitments_09122013_en.pdf.
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choć sama ECN przyznaje, że te pierwsze są wykorzystywane w praktyce znacznie częściej 
(por. pkt I.16 rekomendacji).

VII.	Rekomendacje	dotyczące	środków	strukturalnych
Ostatnia z rekomendacji odnoszących się do kompetencji decyzyjnych krajowych organów 

ochrony konkurencji poświęcona jest nakładaniu na przedsiębiorstwa strukturalnych środków za-
radczych (ECN Recommendation on the Power to Impose Structural Remedies17). Uprawnienie 
do nakładania środków zaradczych postrzegane jest w rekomendacji jako element składowy 
fundamentalnej kompetencji organów ochrony konkurencji do zakazania antykonkurencyjnego 
zachowania (pkt I.1 rekomendacji).

Środki strukturalne definiowane są jako wszystkie te środki, które są niezbędne dla zobo-
wiązania przedsiębiorstwa do rozdzielenia prowadzonej działalności, majątku bądź własności 
intelektualnej między inne podmioty, do sprzedaży aktywów, podziału przedsiębiorstwa, pozbycia 
się udziałów w przedsiębiorstwie bądź przeniesienia praw własności przemysłowej bądź innych 
praw (por. pkt I.2 rekomendacji). Według ECN środki strukturalne mają na celu przywrócenie 
konkurencji, nie mają one na celu karania przedsiębiorstw.

Kompetencje w zakresie nakładania środków strukturalnych są, jak się wydaje, tym obszarem, 
w którym różnice między poszczególnymi krajowymi porządkami prawnymi są najdalej idące, po-
cząwszy od tych państw, w których stosowanie środków strukturalnych jest możliwe, po państwa, 
gdzie w ogóle nie przewiduje się możliwości korzystania ze środków zaradczych18 (por. pkt I.5-6 
rekomendacji). Rola rekomendacji w takim obszarze wydaje się zatem szczególnie istotna, jako 
że poziom „uwspólnienia” (czy choćby „harmonizacji”) rozwiązań krajowych jest w tej dziedzinie 
stosunkowo niski. 

W odniesieniu do środków strukturalnych rekomendacje ECN nie zakładają konieczności 
wprowadzenia regulacji dotyczącej środków zaradczych. Europejska Sieć Konkurencji stoi jedynie 
na stanowisku, że krajowe organy ochrony konkurencji powinny mieć kompetencje do nakłada-
nia środków strukturalnych, jeśli jest to konieczne do zakończenia naruszenia, a tym samym do 
przywrócenia konkurencji na rynku, przy czym środki te powinny być stosowane zgodnie z zasadą 
proporcjonalności i skuteczności (por. pkt II.1 rekomendacji). Organy powinny być wyposażone 
w narzędzia do egzekwowania nałożonych środków i monitorowania ich wykonania, jednym 
z rozwiązań pozostaje korzystanie z kuratorów (trustees) (por. pkt II.2 rekomendacji). Wreszcie, 
organy muszą dysponować sankcjami i środkami przymusu stosowanymi w przypadku niewyko-
nania (niewykonywania) decyzji (pot. pkt II.3 rekomendacji).

VIII.	Rekomendacje	dotyczące	ustalania	priorytetów	 
działalności	organów	ochrony	konkurencji

W pakiecie przyjętych w grudniu 2013 r. rekomendacji, których tematyka oscyluje wokół kom-
petencji związanych z prowadzeniem postępowań i wydawaniem decyzji, jeden z dokumentów 

17 Pobrano z: http://ec.europa.eu/competition/ecn/structural_remedies_09122013_en.pdf.
18 Krajem takim jest jeszcze nadal Polska. Sytuacja zmieni się wraz z wejściem w życie nowelizacji ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów (uokik) 
dokonanej ustawą z dnia 10 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz ustawy – Kodeks postępowania cywilnego 
(Dz. U. poz. 945). Por. art. 10 ust. 5 znowelizowanej uokik.
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(ECN Recommendation on the Power to Set Priorities19) wyróżnia się tym, że dotyczy kompetencji 
organów na etapie predecyzyjnym, a nawet kompetencje realizowane przed wszczęciem postępo-
wania. Potrzeba wydania rekomendacji odnoszących się do ustalania priorytetów w działalności 
organów ochrony konkurencji podyktowana jest ograniczonymi zasobami (organizacyjnymi, ludz-
kimi, finansowymi), jakimi dysponują organy powołane do ochrony konkurencji (w tym zwalczania 
antykonkurencyjnych praktyk). „Ustalanie priorytetów” w rozumieniu rekomendacji ECN oznacza 
zarówno definiowanie długo-, średnio- i krótkookresowych planów strategicznych, obejmujących 
alokację posiadanych zasobów, jak i przyznawanie różnego stopnia ważności („pierwszeństwa”) 
indywidualnym sprawom w ramach wykonywania przez organ jego kompetencji (por. pkt I.2 
rekomendacji). 

Europejska Sieć Konkurencji postuluje, aby krajowe organy ochrony konkurencji były upraw-
nione do wyznaczania priorytetów dla swojej działalności, w tym do decydowania o tym, jakie 
kryteria konstytuują owe kluczowe cele (por. pkt II.1 rekomendacji). Nadawanie priorytetu – tak 
na poziomie celów (planów) strategicznych, jak i na poziomie indywidualnych spraw – może od-
bywać się z wykorzystaniem różnorakich kryteriów, takich jak m.in. interes publiczny, dobrobyt 
konsumentów, korzyści dla rynku (por. pkt I.3 rekomendacji). Europejska Sieć Konkurencji pod-
kreśla, że wyznaczanie priorytetów możliwe jest zarówno tam, gdzie organ ochrony konkuren-
cji działa z urzędu oraz tam, gdzie organy są związane wnioskami o wszczęcie postępowania 
pochodzącymi od osób trzecich – w tym ostatnim przypadku realizacja priorytetów w znacznej 
mierze polega na odrzucaniu wniosków niemieszczących się w priorytetach polityki konkurencji 
(por. pkt I.5 i II.2 rekomendacji). Zaleca się, aby zamykanie postępowania i odrzucanie wniosków 
o wszczęcie postępowań w sprawach niemieszczących się w priorytetach krajowego organu 
ochrony konkurencji mogło być dokonywane przez organ w sposób maksymalizujący wyniki 
działań, np. dzięki korzystaniu ze środków nieformalnych (por. pkt II.3 rekomendacji). Jeśli prawo 
krajowe przewiduje kontrolę sądową rozstrzygnięcia organu odrzucającego wniosek o wszczęcie 
postępowania, ECN zaleca, aby była ona wykonywana w taki sposób, aby ochronić uprawnienia 
organu do ustalania i realizowania priorytetów swojej działalności (por. pkt II.4 rekomendacji). 
Rekomendacja nie zawiera jednak – koniecznego moim zdaniem zastrzeżenia – że w toku kon-
troli sądowej należałoby weryfikować nadmierną arbitralność organu w wyznaczaniu i realizacji 
priorytetów swojej działalności. 

Według ECN organy ochrony konkurencji powinny mieć swobodę co do tego czy będą ujaw-
niać publicznie przyjęte priorytety polityki konkurencji, kryteria leżące u ich podstaw, a nawet de-
cyzje wydane w oparciu o przyjęte priorytety. Wskazane zalecenie wynika z chęci zapewnienia 
maksymalnej skuteczności działań organów ochrony konkurencji (por. pkt II.5 rekomendacji). 
Rekomendacja ta może budzić uzasadniony sprzeciw z punktu widzenia wymogu przejrzystości 
działalności władz publicznych (nota bene rekomendacja poświęcona ustalaniu priorytetów dzia-
łalności organów jest jedyną, w której ECN nie podkreśla potrzeby poszanowania zasad ogólnych 
UE i praw podstawowych). 

Tytuł omówionej rekomendacji mógłby sugerować, że tym razem ECN dotknęła także mate-
rialnych aspektów prawa ochrony konkurencji. W rzeczywistości jednak również ta rekomenda-
cja, jak wszystkie pozostałe tworzące „pakiet grudniowy” odnosi się do proceduralnego aspektu 

19 Pobrano z: http://ec.europa.eu/competition/ecn/recommendation_priority_09122013_en.pdf.
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ustanawiania i realizacji priorytetów prawa ochrony konkurencji. Poza zakresem zainteresowania 
ECN pozostała m.in. kwestia wzajemnej zależności priorytetów egzekwowania krajowych i unij-
nych reguł konkurencji

IX.	Uwagi	końcowe
Rekomendacje identyfikują najistotniejsze – z punktu widzenia efektywności wdrażania prawa 

UE – rozbieżności między krajowymi porządkami prawnymi i formułują zalecenia mające służyć 
„harmonizacji” tak rozwiązań prawnych, jak i praktyki krajowej. Odbiorcami rekomendacji są prze-
de wszystkim krajowi ustawodawcy, w węższym zakresie – same organy ochrony konkurencji.

Pozytywnie należy ocenić sam fakt przyjęcia rekomendacji, który moim zdaniem świadczy 
o dynamice działalności ECN. Na uwagę zasługuje jednak to, że na przyjęcie omówionego pa-
kietu rekomendacji ECN zdecydowała się dopiero w dziewiątym roku swojej działalności – może 
to świadczyć z jednej strony o rozwadze tego forum współpracy międzyinstytucjonalnej, z drugiej 
zaś – o tym, że mamy do czynienia z „organizacją” (choć nie w sensie instytucjonalnym) okrzepłą, 
świadomą swojej roli. 

Rekomendacje w wielu miejscach rozczarowują brakiem konkretów czy uszczegółowienia 
zaleceń – dotyczy to przede wszystkim wskazówek, aby regulacje krajowe czy określone insty-
tucje były efektywne. Takie ogólnikowe zalecenia wydają się osłabiać wymowę i rzeczywiste 
oddziaływanie rekomendacji, choćby dlatego, że niemożliwa staje się ewaluacja realizacji takich 
wytycznych. Niekonkretny charakter części rekomendacji przekreśla również szanse na to, aby 
rekomendacje stały się „protezami” nieistniejących (póki co) regulacji harmonizujących na pozio-
mie unijnym procedurę antymonopolową. Sama Komisja przyznała co prawda, że rekomendacje 
są bardzo użyteczne w praktyce, ale jeśli rozbieżności proceduralne mają swoje źródła w krajo-
wych reżimach i tradycjach prawnych, to konwergencja przepisów proceduralnych nie może być 
osiągnięta za pomocą takich miękkich narzędzi20. 

Odpowiadając na pytanie postawione w tytule artykułu, w pierwszej kolejności należy zazna-
czyć, że rekomendacje ECN przyjmują – co oczywiste – perspektywę krajowych organów ochrony 
konkurencji, co sprawia, że priorytetowym założeniem wielu rekomendacji jest ułatwienie współ-
pracy między organami z różnych państw członkowskich UE. Jedynie marginalnie rekomendacje 
próbują uwzględniać inne cele czy wartości, takie jak np. pewność prawa dla przedsiębiorców, 
które – w moim przekonaniu – również konstytuują elementy jakości polityki konkurencji. Nie 
odmawiając rekomendacjom ECN pewnego praktycznego znaczenia, stwierdzam jednak, że nie 
mogą one prowadzić ku znaczącej poprawie jakości polityki konkurencji. 

20 Por. pkt 33 Komunikatu Komisji.
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I. Wprowadzenie
Na początku bieżącego roku (21 stycznia) Prezes UOKiK wydał decyzję nr DKK-4/2014 ze-

zwalającą na nabycie przez Auchan Polska kilkudziesięciu hipermarketów Real od grupy Metro1. 
Zgoda UOKiK wydana została pod warunkiem wyzbycia się przez przejmującego przedsiębiorcę 
wszelkich praw na rzecz niezależnego inwestora w odniesieniu do 8 sklepów Real. Zgłoszona do 
Prezesa UOKiK transakcja wpisuje się w listę przejęć i konsolidacji w sektorze sklepów wielkopo-
wierzchniowych w Polsce i warta jest omówienia nie tylko z tego względu, że była pierwszą decy-
zją warunkową wydaną w tym roku2, ale również w kontekście wcześniejszej praktyki polskiego 
organu antymonopolowego w wyznaczaniu rynków właściwych dla sektora handlu detalicznego 
artykułami konsumpcyjnymi codziennego użytku (AKCU) w sklepach wielkopowierzchniowych. 

W przywołanej decyzji Prezes UOKiK zmienił bowiem swoje wcześniejsze stanowisko w kwe-
stii definiowania rynku właściwego w sektorze sprzedaży AKCU w tzw. nowoczesnym kanale 
dystrybucji, który tworzą sklepy wielkopowierzchniowe, tj. hipermarkety, supermarkety i dyskonty 
(sektor HSD). Zmiana stanowiska Prezesa UOKiK odnośnie do podmiotowego aspektu rynku 
właściwego została potwierdzona w kolejnej decyzji dotyczącej koncentracji w sektorze sklepów 
wielkopowierzchniowych, tj. decyzji nr DKK-71/2014 z 30 maja 2014 r. w sprawie nabycia przez 
Jeronimo Martins 11 placówek handlowych spółki Marcpol. Widocznej zmianie uległo również 
dotychczasowe stanowisko organu antymonopolowego w kwestii granic rynków geograficznych, 
na których funkcjonują sklepy HSD.

Lata 90. ubiegłego wieku w Polsce charakteryzowały się dynamicznym rozwojem wielkopo-
wierzchniowego handlu detalicznego. Na rynek krajowy wchodzili kolejno znaczący przedsiębiorcy, 
przede wszystkim zagraniczni, z dużym doświadczeniem handlowym oraz posiadający niezbędne 
środki pozwalające na finansowanie rozwoju sieci sklepów wielkopowierzchniowych. Pod koniec 
tego okresu rozpoczął się w Polsce proces konsolidacji placówek handlowych nowoczesnego 
kanału dystrybucji. Począwszy od 2000 r. obok dalszego intensywnego wzrostu organicznego 
poszczególnych sieci sprzedaży3, przybierały na sile również procesy łączeniowe4. Warto odno-
tować za A. Szymczakiem, że pod koniec pierwszej dekady XXI w. z około 20 operatorów sieci 
sklepów wielkopowierzchniowych, działających w Polsce w latach 90. XX w., na rynku pozostała 
mniej więcej połowa5. Zintensyfikowanie tendencji koncentracyjnych w sektorze HSD doprowa-
dziło do wydania przez organ antymonopolowy pierwszych decyzji warunkowych dotyczących 
tego obszaru działalności gospodarczej6. 
1 Decyzja ta była już przedmiotem analizy na łamach iKAR, ale w kontekście postępowania antymonopolowego oraz instytucji przekazywania spraw 
między Komisją Europejską a organami antymonopolowymi państw członkowskich na podstawie przepisów rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 
z 20.01.2004 r. w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorstw, Dz. Urz. L 24 z 29.01.2004 r. Zob. A. Piszcz, Długa historia przejęcia Reala przez Auchan, 
iKAR 2014, nr 3(3).
2 Do momentu napisania niniejszego tekstu Prezes UOKiK wydał kolejne decyzje warunkowe: decyzję nr DKK-11/2014 z 6.02.2014 r., Henkel/PZ 
Cussons (zgoda warunkowa dotyczyła rynku środków piorących) oraz decyzję nr DKK-71/2014 z 31.03.2014 r., Neuca/AC Pharma (zgoda warunkowa 
dotyczyła rynku sprzedaży hurtowej wyrobów farmaceutycznych).
3 W latach 2000–2007 liczba hipermarketów w Polsce wzrosła z 99 do 396, a liczba supermarketów z 1602 do 3506 placówek handlowych. Zob. 
W. Szymczak, Definicja rynku jako kluczowy element oceny koncentracji w handlu detalicznym, [w:] M. Krasnodębska-Tomkiel (red.), Zmiany w polityce 
konkurencji na przestrzeni ostatnich dwóch dekad, UOKiK, Warszawa 2010, s. 248.
4 Istotniejsze koncentracje operatorów sieci sklepów HSD w tym okresie to: przejęcie przez Carrefour sieci Globi (2000 r.), przejęcie przez Auchan 
supermarketów Billa (2001 r.), przejęcie przez Tesco hipermarketów HIT (2002 r.), przejęcie przez Jeronimo Martins sklepów Rema (2003 r.), przejęcie 
przez Carrefour sklepów Hypernova (lata 2003–2005), przejęcie przez Tesco sklepów Julius Meinl (2005 r.), przejęcie przez Real hipermarketów Geant 
(2006 r.), przejęcie przez Tesco sieci Leader Price (2006 r.), przejęcie przez Carrefour kolejnych hipermarketów Hypernova oraz sieci supermarketów 
Albert (2007 r.), przejęcie przez Jeronimo Martins sieci sklepów Plus (2008 r.). Ibidem, s. 247.
5 Ibidem, s. 247.
6 Chodzi o decyzję Prezesa UOKiK z 28.06.2007 r., DOK-86/2007 (Carrefour/Ahold) oraz decyzję Prezesa UOKiK z 24.09.2008 r., DKK-76/2008 
(Jeronimo Martins/Plus).
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Na podstawie ostatnich (tegorocznych) oraz wcześniejszych decyzji Prezesa UOKiK warto 
prześledzić jak zmieniało się stanowisko organu antymonopolowego w sprawie wyznaczania 
granic rynków właściwych w handlu detalicznym AKCU w sektorze HSD, w okresie minionych 
kilkunastu lat. Warto zastanowić się również, z czego zmiany te wynikały oraz jaka może być 
praktyka decyzyjna Prezesa UOKiK w przyszłości.

II.	Pojęcie	rynku	właściwego
Dokonując analizy wpływu koncentracji na stosunki gospodarcze i stan konkurencji, zgod-

nie z przepisami uokik z 2007 r. Prezes UOKiK stosuje kryterium testu istotnego ograniczenia 
konkurencji. Musi mianowicie stwierdzić czy w wyniku zamierzonej koncentracji konkurencja 
na rynku nie zostanie w istotny sposób ograniczona, w szczególności przez powstanie lub 
umocnienie się pozycji dominującej na rynku (zob. art. 18, 19 ust. 1 oraz 20 uokik z 2007 r.). 
Chodzi tu o „zmierzenie” siły rynkowej łączących się przedsiębiorców i ustalenie czy zwięk-
szony w wyniku koncentracji potencjał spowoduje negatywnie doniosłe skutki dla konkuren-
cji. Aby dokonać takiej analizy, w pierwszej kolejności niezbędne jest wyznaczenie rynku lub 
rynków, na które oddziałuje dana koncentracja. Narzędziem analitycznym, którym posługuje 
się organ antymonopolowy w ocenie zachowań przedsiębiorców (m.in. w zakresie dokonywa-
nia koncentracji) pod kątem zgodności z przepisami ochrony konkurencji jest pojęcie rynku  
właściwego7. 

Ustawa definiuje rynek właściwy jako rynek towarów, które ze względu na ich przeznacze-
nie, cenę oraz właściwości, w tym jakość, są uznawane przez ich nabywców za substytuty (rynek 
produktowy) oraz są oferowane na obszarze, na którym ze względu na ich rodzaj i właściwości, 
istnienie barier dostępu do rynku, preferencje konsumentów, znaczące różnice cen i koszty trans-
portu, panują zbliżone warunki konkurencji (rynek geograficzny) (art. 4 pkt 9 uokik z 2007 r.). 
Definicja kładzie nacisk na dwa najbardziej istotne elementy rynku właściwego, tj. na jego aspekt 
produktowy (asortymentowy) oraz na jego granice przestrzenne (terytorialne), czyli aspekt  
geograficzny. 

Ustawodawca za główne kryterium badania rynku w aspekcie produktowym uznał substy-
tutywność, wskazując jednocześnie trzy podstawowe jej miary (tj. przeznaczenie, cenę i właści-
wości produktów/usług), a także kładąc nacisk na badanie zastępowalności produktów/usług po 
stronie popytu8.

Jeśli chodzi o rynek w aspekcie geograficznym, to podstawowym kryterium jego wyodręb-
nienia jest ustalenie granic konkretnego terytorium, na jakim towary są oferowane i gdzie panują 
zbliżone (tj. dostatecznie jednolite) warunki konkurencji. Tu z kolei miarami dostatecznej jedno-
rodności warunków konkurowania na danym obszarze są: rodzaj i właściwości towarów, istnienie 
barier dostępu do rynku, preferencje konsumentów, znaczące różnice cen i koszty transportu9. 
Czynniki te pozwalają na odróżnienie danego rynku geograficznego od pozostałych rynków, na 
których panują odmienne warunki konkurencji.

7 Zob. S. Drozd [w:] A. Bolecki, S. Drozd, S. Famirska, M. Kozak, M. Kulesza, A. Madała, T. Wardyński, Prawo konkurencji, LexisNexis Polska, Warszawa 
2011, s. 57 i nast.
8 Zob. T. Skoczny [w:] T. Skoczny (red.), Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa 2009, s. 218.
9 Ibidem, s. 226.
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Pełna analiza rynku nie jest jednak możliwa bez badania czynników dodatkowych będących 
dopełnieniem granic produktowych i geograficznych. Przede wszystkim można tu wskazać aspekt 
czasowy rynku właściwego, istotny w szczególności w sprawach koncentracyjnych, ponieważ 
ocena zamiaru koncentracji przez Prezesa UOKiK ma charakter analizy prognostycznej, tj. prze-
widującej skutki dla konkurencji na danym rynku. Jest to analiza ex ante, która nie tylko powinna 
opisywać aktualny stan rynku właściwego, lecz także uwzględniać jeszcze dające się przewi-
dzieć zmiany, jakie mogą na analizowanym rynku wystąpić w kilkuletniej perspektywie (np. zmia-
ny struktury rynku, fazy jego rozwoju, intensywności konkurencji czy możliwości nowych wejść  
na rynek). 

Ważną rolę odgrywa również ustalenie, jakiemu szczeblowi produkcji i dystrybucji przypo-
rządkowany zostanie dany rynek (czy będzie to np. rynek produkcji i sprzedaży, rynek sprzedaży 
hurtowej, czy sprzedaży detalicznej)10 oraz ustalenie jego pełnej struktury podmiotowej (zarówno 
po stronie popytu, jak i podaży).

Właściwe wyznaczenie rynku właściwego będzie determinowało określenie konkurentów 
danego przedsiębiorcy (lub przedsiębiorców), a przede wszystkim ustalenie jego pozycji na 
wskazanym rynku. To z kolei będzie wyznacznikiem faktycznej siły rynkowej danego podmiotu11. 
Posiadanie określonej siły rynkowej, której zasadniczą miarą jest udział przedsiębiorcy w rynku 
właściwym, stanowi w procesie kontroli koncentracji podstawową przesłankę rozstrzygnięcia or-
ganu antymonopolowego, co do zgłoszonego zamiaru koncentracji12.

Istotny dla niniejszych rozważań jest fakt, że poprzednio obowiązująca ustawa, tj. uokik 
z 2000 r., posługiwała się tożsamą definicją rynku właściwego (ówczesny art. 4 pkt 8) w stosunku 
do obecnej regulacji uokik z 2007 r. (art. 4 pkt 9). Co więcej, definicja rynku właściwego funkcjo-
nująca na gruncie polskiego prawa ochrony konkurencji była i jest zbieżna z definicją przyjętą 
w prawie konkurencji UE (wcześniej prawie wspólnotowym)13. Ma to doniosłe znaczenie dla pol-
skiego organu antymonopolowego, który rozważając kwestie wyznaczenia rynków właściwych, 
mógł i może bezpośrednio czerpać z dorobku orzeczniczego KE i organów antymonopolowych 
państw członkowskich w podobnych sprawach. W zakresie analizy rynków w sektorze handlu de-
talicznego AKCU korzystanie z dorobku KE oraz organów antymonopolowych państw zachodnich 
było tym bardziej naturalne, że w rozwiniętych gospodarkach zachodnich rozwój sieci wielkopo-
wierzchniowych i procesy konsolidacyjne w tym sektorze występowały wcześniej (i co za tym idzie 
były odpowiednio wcześniej badane również w zakresie kontroli koncentracji przedsiębiorców) niż 
w Polsce i innych krajach Europy Środkowej, gdzie do zasad wolnego rynku można było powrócić 
dopiero po załamaniu się systemu komunistycznego. 

10 Te same towary lub usługi mogą funkcjonować w ramach odrębnych rynków produktowych w zależności od tego, w jakich ilościach, warunkach i oko-
licznościach oraz w powiązaniu z jakimi innymi towarami lub usługami oferowane są odbiorcom. Opierając się na tego typu rozważaniach wyodrębnia 
się np. rynki cargo, hurtowe i detaliczne czy rynki produktów przeznaczonych dla odbiorców profesjonalnych. Ibidem, s. 65.
11 Zob. K. Kohutek, [w:] K. Kohutek, M. Sieradzka, Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz, Lex, Warszawa 2008, s. 185.
12 Kryterium oceny koncentracji zgodnie z uokik z 2007 r. jest test istotnego ograniczenia konkurencji z przykładowym wskazaniem takiego istotnego 
ograniczenia, jakim jest uzyskanie bądź wzmocnienie pozycji dominującej na rynku (art. 18, 19 oraz 20 uokik z 2007 r.). Test ten został wprowadzony do 
polskiego prawa antymonopolowego, tj. do uokik z 2000 r. nowelą z 16.05.2004 r. Prezes UOKiK, badając daną sprawę musi stwierdzić czy w wyniku 
zamierzonej koncentracji konkurencja na rynku nie zostanie w istotny sposób ograniczona, w szczególności przez powstanie lub umocnienie pozycji 
dominującej na rynku.
13 Zob. pkt II.7 i 8 Obwieszczenia Komisji w sprawie definicji rynku właściwego do celów wspólnotowego prawa konkurencji z 9.12.1997 r. (Dz. Urz. 
WE 1997 C 372/5) czy pkt 6.1 oraz pkt 6.2 Formularza CO do zgłoszenia koncentracji opublikowanego jako Załącznik I rozporządzenia wykonawczego 
Komisji (UE) nr 1269/2013 z 5.12.2013 r. zmieniającego rozporządzenie Komisji (WE) nr 802/2004 w sprawie wykonania rozporządzenia Rady (WE) 
nr 139/2004 w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorstw (Dz. Urz. UE 2013 L 336/1).
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III.	Od	krajowego	rynku	sprzedaży	detalicznej	artykułów	
konsumpcyjnych	po	rynki	lokalne	i	wyodrębnienie	sektora	HSD

1.	Wszystkie	formy	sprzedaży	detalicznej	AKCU	i	rynek	krajowy

Na początku obecnego wieku polski organ antymonopolowy definiował rynek sprzedaży de-
talicznej AKCU w sposób szeroki zarówno pod względem produktowym, jak i geograficznym. Pod 
koniec lat 90. ubiegłego wieku rozpoczął się w Polsce proces konsolidacji sieci sklepów wielko-
powierzchniowych, który wraz z upływem czasu stawał się coraz bardziej intensywny. W decyzji 
nr 59/2001 z 21 września 2001 r. (w sprawie Auchan/Billa) Prezes UOKiK określił rynek produktowy 
jako sprzedaż detaliczną towarów konsumpcyjnych. Przywołana decyzja nie zawierała pełnego 
uzasadnienia przyjętej definicji rynku, ponieważ umarzała postępowanie w sprawie zgłoszonego 
zamiaru koncentracji z uwagi na brak obowiązku zgłoszenia14. Biorąc pod uwagę późniejsze de-
cyzje zawierające szczegółowe uzasadnienie definicji rynku (zob. poniżej), w omawianym orze-
czeniu odniesiono się do sprzedaży prowadzonej przez wszystkie obiekty handlu detalicznego (od 
małych sklepów osiedlowych do dużych obiektów wielkopowierzchniowych włącznie). Jeśli chodzi 
o rynek geograficzny, to przyjęto również jego szeroką definicję jako rynku o zasięgu krajowym. 
Z uwagi na największą koncentrację hipermarketów Auchan i supermarketów Billa w regionie 
mazowieckim i śląskim organ antymonopolowy dokonał również posiłkowej analizy skutków kon-
centracji na tak określonych regionalnych rynkach geograficznych (jednak bez podania w decyzji 
dokładnych granic wskazanych rynków regionalnych).

2.		Wszystkie	formy	sprzedaży	detalicznej	AKCU	i	podwójne	(równoległe)	podejście	
do	definicji	rynku	geograficznego

W decyzji nr DDF-49/2002 z 29 sierpnia 2002 r. (w sprawie Tesco/HIT), Prezes UOKiK utrzy-
mał swoje dotychczasowe stanowisko w kwestii definicji rynku produktowego zarówno w aspek-
cie przedmiotowym, jak i podmiotowym (po stronie podaży). Uznał bowiem, że „krajowy rynek 
sprzedaży detalicznej artykułów codziennego użytku charakteryzuje się rozdrobnieniem i dużą 
konkurencyjnością”. Do rynku tego zaliczył sklepy o różnych formatach, „począwszy od małych 
sklepików i bazarów, poprzez duże sklepy, supermarkety, a skończywszy na hipermarketach”. 
Stwierdził przy tym jednoznacznie, że „wszystkie te formy sprzedaży detalicznej artykułów co-
dziennego użytku stanowią dla siebie konkurencję”. 

W decyzji zwrócono jednak uwagę na stale rosnący potencjał i rozwój sieci sklepów wielko-
powierzchniowych w Polsce zakwalifikowanych jako nowoczesne kanały dystrybucji. Wskazano, 
że polski rynek sprzedaży detalicznej wciąż znajduje się w fazie rozwoju (nie został jeszcze osta-
tecznie ukształtowany), „jakkolwiek wyszedł z fazy początkowej” 15. Prezes UOKiK porównując 
doświadczenia krajów UE, wskazał, że na rynkach sprzedaży detalicznej „nasilają się procesy 
koncentracji i globalizacji”16.

14 Zgodnie z obowiązującymi wówczas przepisami zamiar koncentracji przedsiębiorców nie podlegał zgłoszeniu Prezesowi UOKiK, jeżeli łączny udział 
w rynku przedsiębiorców zamierzających dokonać koncentracji nie przekraczał 20% (art. 13 ust. 2 uokik z 2000 r.).
15 Zob. decyzja Prezesa UOKiK z 29.08.2002 r., DDF-49/2002, s. 4.
16 W tym kontekście przywołano dane z 2000 r. dotyczące krajów skandynawskich, Francji, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii i Portugalii oraz Czech 
i Węgier jako krajów postkomunistycznych, gdzie udział nowoczesnych kanałów dystrybucji w obrocie żywnością był daleko wyższy niż w Polsce. Udział 
5 największych firm w sprzedaży detalicznej żywności we wskazanych krajach UE sięgał od 56% (Portugalia) do 90% (Skandynawia), natomiast udział 
nowoczesnego kanału dystrybucji w Czechach i na Węgrzech był odpowiednio dwukrotnie i aż pięciokrotnie wyższy niż w Polsce (gdzie w 2001 r. ten 
kanał dystrybucji stanowił między 28–32% całkowitej wartości sprzedanej żywności, papierosów i alkoholi). Ibidem, s. 5.
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W omawianej decyzji Prezes UOKiK zmodyfikował swoje podejście do kwestii właściwego 
rynku geograficznego. Obok dotychczasowej definicji rynku sprzedaży detalicznej AKCU jako 
rynku o zasięgu krajowym, w trakcie postępowania antymonopolowego zbadano dodatkowo 
wszystkie wspólne dla uczestników koncentracji rynki lokalne (tj. takie, na których uczestnicy 
koncentracji posiadali obiekty handlowe)17. Zasięg rynków lokalnych dla sprzedaży AKCU przez 
sklepy wielkopowierzchniowe został przy tym sprecyzowany. Zdaniem Prezesa UOKiK wspólnymi 
rynkami lokalnymi w takiej sytuacji będą rynki miast i ich okolic w promieniu około 30 minut jazdy 
samochodem, w których uczestnicy koncentracji posiadają swoje obiekty handlowe18. Decyzja 
ta była zapowiedzią odejścia organu antymonopolowego w niedalekiej przyszłości, od szerokiej 
definicji rynku krajowego na rzecz rynków lokalnych.

3.		Wzrost	znaczenia	sektora	HSD	w	analizie	rynku	detalicznej	sprzedaży	AKCU	 
i	jednoznacznie	lokalne	określenie	rynku	geograficznego

W kolejnych decyzjach dotyczących rynku sprzedaży AKCU, Prezes UOKiK podtrzymywał 
swoją dotychczasową linię orzeczniczą co do produktowego aspektu rynku właściwego, dokonując 
dodatkowych analiz wpływu sektora HSD na rynek. Odszedł również od dwuokreśloności rynku 
geograficznego (równoległego rozpatrywania rynku krajowego i wspólnych rynków lokalnych), 
jednoznacznie wskazując, że jeśli chodzi o działalność sklepów wielkopowierzchniowych, to właś-
ciwymi będą rynki lokalne. Zarówno w decyzji nr DDF-56/2002 z 30 października 2002 r. (sprawa 
Ahold/Jeronimo Martins), jak i w decyzjach z lutego oraz kwietnia 2005 r. nr DOK-15/2005 (sprawa 
Carrefour/Ahold) i nr DOK-30/2005 (sprawa Real/Ahold19), Prezes UOKiK wskazywał, że co do 
zasady wszystkie formy sprzedaży detalicznej AKCU nadal stanowią dla siebie konkurencję, jed-
nak daje się zauważyć stały i znaczący wzrost znaczenia handlu nowoczesnego, realizowanego 
w obiektach wielkopowierzchniowych (HSD) w porównaniu z handlem tradycyjnym. W decyzjach 
z 2005 r. Prezes UOKiK odnotował, że w latach 2003–2004 udział obrotu przedsiębiorców działa-
jących w formatach HSD wzrósł do około 30% całkowitych obrotów uzyskiwanych ze sprzedaży 
AKCU w Polsce20. Dodatkowo, rozpatrując stan konkurencji na rynkach wspólnych, Prezes UOKiK 
zaznaczył, że pomimo konkurowania obiektów handlowych uczestników koncentracji ze wszyst-
kimi formami handlu detalicznego na wskazanych rynkach, najistotniejsza jest jednak obecność 
konkurentów reprezentujących podobną skalę działalności (tj. posiadających sklepy wielkopo-
wierzchniowe – HSD). W powyższych decyzjach przyjęto, że sklepy wielkopowierzchniowe to 
sklepy o powierzchni handlowej powyżej 400 m2 21.

Uzasadniając przyjęcie jednolitej definicji rynku lokalnego o zasięgu do 30 minut jazdy samo-
chodem od danego obiektu handlowego HSD22, Prezes UOKiK wskazywał, że „wpływ działalności 

17 Prezes UOKiK jednoznacznie stwierdził, że rynkami właściwymi geograficznie w rozpatrywanej sprawie jest zarówno rynek krajowy, jak i rynki lokalne 
wspólne dla uczestników koncentracji. Ibidem, s. 5.
18 Ibidem, s. 5.
19 Decyzja Prezesa UOKiK z 1.04.2005 r., DOK-30/2005, dotyczyła nabycia przez Real jednego hipermarketu Hypernova w Tychach.
20 Zob. decyzja Prezesa UOKiK z 7.02.2005 r., DOK-15/2005, s. 4 oraz decyzja Prezesa UOKiK z 1.04.2005 r., DOK-30/2005, s. 5. Przywołując po-
wyższe dane Prezes UOKiK powoływał się na dane opublikowane w piśmie „Handel” 2004, nr 4. 
21 Przywołując granicę powierzchni handlowej na poziomie 400 m2, Prezes UOKiK powoływał się na dane Ministerstwa Gospodarki z 2000 r. Zob. 
decyzja Prezesa UOKiK z 30.10.2002 r., DDF-56/2002, s. 4–5. 
22 W decyzji z 2002 r. Prezes UOKiK określił geograficzne rynki właściwe jako lokalne rynki obejmujące swoim zasięgiem miasta Łódź i Poznań (były 
to rynki wspólne dla uczestników koncentracji, gdzie usytuowane były należące do nich hipermarkety. Ibidem, s. 5–6. Z kolei w obu decyzjach z 2005 r. 
organ antymonopolowy ograniczył lokalne rynki geograficzne do obszaru o zasięgu do 30 min. jazdy samochodem od danego obiektu handlowego, 
wskazując przy tym, że odpowiada to w „przybliżeniu odległości wynoszącej ok. 30 km”. W decyzji DOK-30/2005 r. (Real/Ahold) Prezes UOKiK zasto-
sował powyższe kryteria określając jednak, że rozpatrywanym rynkiem lokalnym będzie obszar miasta Tychy oraz dodatkowo obszar Górnośląskiego 
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dużego obiektu handlowego należy rozpatrywać z punktu widzenia uwarunkowań lokalnych, bo-
wiem popyt na usługi sprzedaży detalicznej AKCU kreowany jest na niewielkim obszarze, na któ-
rym indywidualny klient może swobodnie się przemieszczać, nie ponosząc przy tym nadmiernych 
kosztów ani nie poświęcając zbyt wiele czasu na zakupy”. Czynniki te przesądzały jednoznacznie, 
zdaniem organu antymonopolowego, kwestię określenia rynku właściwego w aspekcie geogra-
ficznym jako rynku lokalnego, a w praktyce szeregu rynków lokalnych, na których funkcjonują 
wielkopowierzchniowe obiekty handlowe. Badając kwestię zasięgu rynków lokalnych, organ anty-
monopolowy przywoływał również badania rynków przeprowadzone wcześniej w innych krajach 
Unii Europejskiej, np. w Niemczech czy Wielkiej Brytanii23.

4.		HSD	jako	odrębny	rynek	właściwy	dla	sprzedaży	detalicznej	AKCU	 
i	zapowiedź	dalszego	podziału

Duża zmiana w podejściu organu antymonopolowego do definicji rynku właściwego w stosun-
ku do rynku sprzedaży detalicznej AKCU dokonała się pod koniec 2006 r. Mianowicie w decyzji 
nr DOK-143/2006 z 21 listopada 2006 r. (Tesco/Leader Price24) Prezes UOKiK, analizując struk-
turę podmiotową rynku po stronie podażowej25, wskazał i wyodrębnił rynek sprzedaży detalicznej 
realizowanej w obiektach wielkopowierzchniowych (HSD) jako odrębny rynek właściwy w porów-
naniu z handlem tradycyjnym. Jako uzasadnienie takiej definicji rynku organ antymonopolowy 
wskazał po pierwsze, rosnące znaczenie sprzedaży realizowanej w obiektach wielkopowierzch-
niowych w stosunku do wszystkich sklepów spożywczych (udział sektora HSD w Polsce w 2005 r. 
wyniósł ok. 34% w całym spożywczym handlu detalicznym – bez sklepów specjalistycznych)26. 
Po wtóre, powołał się na obowiązującą linię orzeczniczą Komisji Europejskiej, która przyję-
ła analogiczną definicję rynku w swoich decyzjach dotyczących koncentracji z udziałem sieci  
handlowych27.

W kwestii właściwego rynku geograficznego dotychczasowe stanowisko Prezesa UOKiK 
co do granic rynków sprzedaży detalicznej AKCU nie uległo zmianie, tj. organ antymono-
polowy w dalszym ciągu za rynki właściwe uznawał rynki lokalne położone w promieniu ok. 
30 minut jazdy samochodem do określonej placówki handlowej HSD. W tym zakresie swojej 
analizy Prezes UOKiK również odwołał się do tożsamego stanowiska Komisji Europejskiej  
w tym względzie28. W omawianej decyzji zwrócono uwagę, że rynki lokalne wyznaczone na 
podstawie przyjętej metodologii nie pokrywają się z obszarami dużych miast (aglomeracji). 
Zazwyczaj funkcjonuje tam bowiem po kilka (lub nawet kilkanaście) klepów należących do jednej 

Obszaru Przemysłowego (GOP) z uwagi na fakt, że odległości między Tychami i granicami GOP nie przekraczają 40 km, oraz że Real prowadzi pięć 
hipermarketów w pięciu miastach GOP natomiast nie posiada żadnego hipermarketu w Tychach. Istotne jest, że zgłoszony zamiar koncentracji dotyczył 
nabycia przez Real jednego hipermarketu Ahold położonego w Tychach Zob. decyzja Prezesa UOKiK z 7.02.2005 r., DOK-15/2005, s. 5 oraz decyzja 
Prezesa UOKiK z 1.04.2005 r., DOK-30/2005, s. 6.
23 Nie informując jednak dokładniej, o jakie badania chodziło. Zob. np. decyzja Prezesa UOKiK z 7.02.2005 r., DOK-15/2005, s. 5.
24 Koncentracja ta była częścią większej transakcji polegającej na sprzedaży przez francuską grupę Casino sieci hipermarketów Géant (nabywcą była 
spółka Real z niemieckiej grupy Makro) oraz dyskontów Leader Price (które nabyła brytyjska grupa Tesco). Koncentracja Real/Géant Polska spełniała 
przesłanki wymiaru wspólnotowego i dlatego była rozpatrywana przez KE. Zob. decyzja KE z 11.09.2006 r., COMP/M.4349.
25 Z kolei stronę popytową rynku sprzedaży detalicznej AKCU tworzą indywidualni klienci (konsumenci), którzy mogą dokonywać zakupów w obiektach 
handlowych o bardzo różnej skali działania (poczynając od małych sklepików osiedlowych i bazarów, a na super i hipermarketach kończąc). Zob. decyzja 
Prezesa UOKiK z 21.11.2006 r., DOK-143/2006, s. 6.
26 Jako źródło tych danych wskazano pismo „Handel” 2006, nr 7. Ibidem, s. 6.
27 W tym kontekście przywołano decyzje KE: z 22.12.2005 r., COMP/M.3905 – Tesco/Carrefour (dotyczącą rynków w Czechach i na Słowacji) oraz 
z 20.11.1996 r., IV/M.784 – Kesko/Tuko (dotyczącą rynków w Finlandii). Ibidem, s. 6.
28 Prezes UOKiK powołał się na następujące decyzje: decyzja KE z 19.04.1993 r., IV/M.320 – Ahold/Jeronimo Martins/Invacao, decyzja KE z 23.10.2000 r., 
IV/M.2161 – Ahold/Superdiplo oraz decyzja KE z 26.07.2001 r., COMP/M.2425 – Coop/Norden. Ibidem, s. 8.
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sieci i w związku z tym lokalizacja każdego sklepu wyznacza odrębny rynek lokalny (o promieniu 
ok. 30 minut jazdy samochodem). Tak określone w obrębie dużego miasta rynki lokalne mogą 
pokrywać się częściowo (zachodzić na siebie), w związku z tym pozycja rynkowa sieci handlowej 
w takich miastach musi być szacowana odrębnie dla każdego obiektu handlowego29. Sytuacja 
taka nie zdarza się raczej w mniejszych miejscowościach (gdzie zasięg rynku lokalnego może 
obejmować całą miejscowość)30.

Powyższe stanowisko w sprawie rynków lokalnych sprzedaży detalicznej AKCU w sklepach 
HSD organ antymonopolowy podtrzymał, co do zasady, w decyzjach wydanych przy okazji kolej-
nych koncentracji będących przejawem konsolidacji wielkopowierzchniowych sieci handlowych 
w Polsce. Nasycenie rynku placówkami HSD było już na tyle wysokie, że decyzje zezwalające 
na koncentracje były decyzjami warunkowymi. Chodzi oczywiście o decyzje Prezesa UOKiK 
nr DOK-86/2007 (Carrefour/Ahold31) oraz nr DKK-76/2008 (Jeronimo Martins/Plus Discount32). 
W decyzjach tych pojawiły się jednak pewne nowe determinanty rynku.

W decyzji z 2008 r. Prezes UOKiK wskazał po raz pierwszy na inne cechy niż wielkość po-
wierzchni handlowej, które dodatkowo wyróżniają nowoczesny kanał dystrybucji AKCU od modelu 
tradycyjnego. Zdaniem organu antymonopolowego będą to: 
1) szerszy asortyment produktowy – od artykułów spożywczych przez środki chemiczne, produkty 

gospodarstwa domowego, odzieży, aż po sprzęt RTV-AGD; dodatkowo w ramach poszcze-
gólnych grup asortymentowych (np. kawa i herbata) konsumenci posiadają szerszy wybór 
– więcej towarów różnych marek (w tym produkty pod marką własną danej sieci handlowej);

2) samoobsługa – pozwala nabywcom na swobodne przemieszczanie się i oglądanie towarów 
na półkach i porównywanie z innymi produktami;

3) przynależność sklepów do sieci handlowej – zapewnia rozpoznawalność marki wśród klien-
tów; sieci handlowe posiadają dużą siłę nabywczą, co umożliwia im oferowanie niskich cen 
produktów oraz prowadzenie różnego rodzaju promocji;

4) lokalizacja sklepów w dogodnych miejscach umożliwiających łatwy dojazd samochodem 
czy komunikacją miejską, niejednokrotnie w dobrze wypromowanych centrach czy galeriach 
handlowych, gdzie obok funkcjonują inne punkty usługowe (restauracje, kina, banki itp.); 
zapewnienie klientom darmowych i przestronnych parkingów umożliwiających łatwy dojazd 
wózkiem zakupowym do samochodu;

5) wydłużone godziny otwarcia umożliwiające robienie zakupów do późnych godzin wieczor-
nych, również w dni wolne od pracy33.
Spośród powyższych cech, jako czynnik bardzo istotny dla polskich konsumentów i jedno-

cześnie będący wyróżnikiem rynku HSD, organ antymonopolowy wskazał niski poziom cen to-
warów oferowanych w sklepach wielkopowierzchniowych (możliwość tanich zakupów). Zgodnie 

29 Taka metodologia wyznaczania wielu zachodzących na siebie rynków lokalnych sprzedaży detalicznej AKCU w sklepach HSD w obrębie dużych aglo-
meracji była stosowana przez Prezesa UOKiK w kolejnych decyzjach i jest stosowana do chwili obecnej. Zob. np. decyzja Prezesa UOKiK z 15.12.2011 r., 
DKK-161/2011, s. 9 czy decyzja z 21.01.2014 r., DKK-4/2014, s. 47.
30 W badanej sprawie ustalono np. że w Łodzi funkcjonuje łącznie aż 11 wspólnych dla uczestników koncentracji rynków lokalnych. Z kolei w mniej-
szych miastach rynki lokalne pokrywały się z obszarami tych miast i ewentualnie obejmowały jeszcze obszary podmiejskie. Zob. decyzja Prezesa UOKiK 
z 21.11.2006 r., DOK-143/2006, s. 8 oraz s. 11.
31 W ramach tej koncentracji Carrefour miał zamiar przejąć sieć 183 supermarketów Albert oraz 15 mini-hipermarketów Hypernova. Zob. decyzja 
Prezesa UOKiK z 28.06.2007 r., DOK-86/2007, s. 3.
32 Ta koncentracja miała na celu przejęcie przez Jeronimo Martins (operatora dyskontów Biedronka) sieci dyskontów Plus. Zob. decyzja Prezesa UOKiK 
z 24.09.2008 r., DKK-76/2008, s. 5 oraz s. 9.
33 Ibidem, s. 9–10.
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z badaniami przeprowadzonymi przez organ antymonopolowy w 2007 r. cena towaru jest podsta-
wowym czynnikiem, którym Polacy kierują się, podejmując decyzje zakupowe34.

W obu omawianych decyzjach, Prezes UOKiK, opierając się na rozstrzygnięciu KE w sprawie 
przejęcia przez Tesco sklepów wielkopowierzchniowych Carrefour w Czechach i na Słowacji35, 
doszedł do wniosku, że w analizowanych krajowych sprawach należy rozpatrywać rynki lokalne 
również jako obszary położone w promieniu ok. 20 minut jazdy samochodem od określonej pla-
cówki handlowej, przy równoległym badaniu rynków wyznaczonych jako obszary położone w od-
ległości ok. 30 minut jazdy samochodem od określonej placówki handlowej36. Oprócz przywołania 
odpowiedniej decyzji KE zabrakło dalszego uzasadnienia przyjętej przez Prezesa UOKiK optyki 
węższego niż do tej pory definiowania rynków lokalnych w warunkach krajowych. Brak takiego 
uzasadnienia tym bardziej dziwi, że KE jako przyczynę zastosowania w analizowanej sprawie 
„raczej 20 min. niż 30 min” czasu jazdy samochodem od danego sklepu wskazała, że jest to śred-
ni czas dojazdu konsumenta do sklepów w celu zakupu AKCU w Republice Czeskiej, zgodnie 
z szacunkami większości uczestników rynku37. Polski organ antymonopolowy nie wskazał przy 
tym, jakie czynniki krajowe (polskie) miały wpływ na wyznaczenie węższych rynków geograficz-
nych w obu decyzjach wydanych przez Prezesa UOKiK. 

Takie same argumenty dotyczące wyznaczania właściwego rynku produktowego (rynek HSD) 
oraz właściwych rynków geograficznych (rynki lokalne mierzone czasem dojazdu zarówno 20, jak 
i 30 minutowym) Prezes UOKiK przytoczył w decyzji z 2011 r. w sprawie nabycia przez Jeronimo 
Martins 12 sklepów Zatoka zlokalizowanych w Gdyni i Gdańsku38. W decyzji tej Prezes UOKiK 
zastrzegł jednak, że oceniając konkurencję między sklepami HSD, rozważał zastosowanie asy-
metrycznej definicji rynku właściwego. Chodziło o uznanie, że dla supermarketów i dyskontów 
ich konkurentami są również hipermarkety, podczas gdy w odwrotną stronę ta zależność może 
nie istnieć. Ostatecznie w omawianej sprawie nie wyodrębniono hipermarketów jako podmiotów 
działających w ramach osobnego rynku produktowego, ponieważ analizowana koncentracja do-
tyczyła wyłącznie dyskontów i supermarketów39. 

Na wprowadzenie asymetryczności w definiowaniu rynku właściwego przez polski organ an-
tymonopolowy przyszło jednak poczekać. Nastąpiło to w decyzjach koncentracyjnych wydanych 
w pierwszej połowie 2014 r.

34 Ibidem, s. 11.
35 Zob. decyzja KE z 22.12.2005 r., COMP/M.3905 – Tesco/Carrefour.
36 W sprawie Carrefour/Ahold liczba wspólnych rynków lokalnych dla uczestników koncentracji zarówno w promieniu 20, jak i 30 minut jazdy samocho-
dem od placówek Ahold była taka sama i obejmowała 182 rynki lokalne. Zob. decyzja Prezesa UOKiK z 28.06.2007 r., DOK-86/2007, s. 10. W sprawie 
Jeronimo Martins/Plus Discount liczba wspólnych rynków lokalnych o zasięgu 20 minut jazdy samochodem od sklepów Plus wyniosła 202, a liczba lo-
kalnych rynków wspólnych o zasięgu 30 minut jazdy samochodem od sklepów Plus dotyczyła 206 rynków. Zob. decyzja Prezesa UOKiK z 24.09.2008 r., 
DKK-76/2008, s. 17.
37 Zob. decyzja KE z 22.12.2005 r., COMP/M.3905 – Tesco/Carrefour, pkt 20.
38 Zob. decyzja Prezesa UOKiK z 15.12.2011 r., DKK-161/2011, s. 6–9. W tym samym okresie toczyło się postępowanie w sprawie koncentracji polegającej 
na nabyciu przez Jeronimo Martins sklepów Marcpol, które zakończyło się decyzją Prezesa UOKiK z 7.12.2011 r., DKK-153/11 (decyzja uproszczona).
39 Zob. decyzja Prezesa UOKiK z 15.12.2011 r., DKK-161/2011, s. 6–7.
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IV.	Dalsza	fragmentacja	definicji	rynku	 
–	podział	w	ramach	nowoczesnego	kanału	dystrybucji	(HSD)	

i	zawężanie	rynków	lokalnych
Jak wspomniano we wprowadzeniu, możliwość kolejnej analizy sektora HSD przez Prezesa 

UOKiK pojawiła się przy okazji koncentracji polegającej na przejęciu przez Auchan Polska sieci 
57 hipermarketów Real. Ponieważ koncentracja ta miała wymiar unijny, sprawa trafiła do Polski 
po odesłaniu jej przez Komisję na mocy przepisów rozporządzenia Rady (WE) nr 139/200440. 
Postępowanie przed Prezesem UOKiK toczyło się od połowy marca 2013 r. Zakończone zostało 
decyzją warunkową 21 stycznia 2014 r.41. 

Należy stwierdzić, że w ramach 10-miesięcznego postępowania antymonopolowego Prezes 
UOKiK dokonał wnikliwej analizy polskiego sektora HSD, ze szczególnym uwzględnieniem naj-
większych sklepów wielkopowierzchniowych, jako że obaj uczestnicy koncentracji byli operato-
rami sieci bardzo dużych hipermarketów42. Równolegle z postępowaniem w sprawie zgłoszonej 
koncentracji organ antymonopolowy przeprowadził badanie rynku detalicznej sprzedaży AKCU 
w sklepach wielkopowierzchniowych. Pytania o strukturę, stopień koncentracji oraz substytucyjność 
różnych formatów sklepów wielkopowierzchniowych skierowano do 13 największych działających 
w Polsce sieci handlowych43.

W decyzji Prezes UOKiK dokonał analizy rynku nowoczesnego kanału dystrybucji AKCU, 
zwracając uwagę na zmiany, jakie zachodzą w zakresie jego strony podmiotowej i przedmiotowej. 
Co do tej pierwszej wskazano, że liczba placówek działających na polskim rynku HSD wciąż sy-
stematycznie wzrasta i zakładać należy dalszy rozwój tego sektora. Najszybszy rozwój spośród 
różnych formatów HSD odnotowują sieci dyskontowe (liderami pozostają tu Biedronka oraz Lidl), 
chociaż tendencja ta widoczna jest również w ramach pozostałych formatów44. Jeśli chodzi o stroną 
przedmiotową, to Prezes UOKiK podkreślił, że krajowy rynek HSD przechodzi proces transformacji. 
Różne formaty sklepów przenikają się, tak aby lepiej spełniać wymagania konsumentów i dosto-
sować się do zmieniającego się otoczenia rynkowego. Z jednej strony, dyskonty rozpoczęły walkę 
o klientelę zamożniejszą, oczekującą lepszych warunków dokonywania zakupów. W tym celu sieci 
dyskontowe podwyższyły jakość sprzedawanych produktów oraz systematycznie wzbogacały swoją 
ofertę, decydowały się na zmiany w wyglądzie placówek oraz na nową komunikację z klientami. 
Z drugiej strony super- i hipermarkety, będąc pod presją dyskontów, w walce o konsumentów 
obniżały ceny sprzedaży i prowadziły bardziej agresywną politykę cenową45. Wymienione cechy 
mogłyby wskazywać, że właściwy rynek produktowy, tak jak we wcześniej wydanych decyzjach, 
powinien obejmować wszystkie formaty HSD. Prezes UOKiK zwrócił jednak uwagę, że dyskonty 
i hipermarkety znajdują się w różnych cyklach życia gospodarczego: dyskonty w fazie rozwoju, 
40 Zob. decyzja KE z 7.03.2013 r., COMP/M.6822 oraz przypis nr 1 powyżej.
41 W decyzji tej Prezes UOKiK, wyrażając zgodę na koncentrację, nałożył na nabywcę obowiązek wyzbycia się wszelkich praw do 8 sklepów Real 
(spośród 57 przejmowanych). Zob. decyzja Prezesa UOKiK z 21.01.2014 r., DKK-4/2014, s. 1.
42 Auchan Polska oprócz sieci 27 hipermarketów (dane sprzed dokonania omawianej koncentracji) kontroluje również sieć supermarketów działających 
pod szyldem „Simply Market”. Ibidem, s. 6. Powierzchnia większości hipermarketów uczestników koncentracji przekraczała 5000 m2, a średnia wielkość 
należących do nich sklepów wynosiła około 9200 m2. Ibidem, s. 37.
43 Badanie rynku przeprowadzono w ramach postępowania wyjaśniającego. Ibidem, s. 3–4.
44 Na dalszy potencjał wzrostu omawianego sektora wskazują, zdaniem Prezesa UOKiK, następujące fakty: liczba sklepów HSD w Polsce jest wciąż 
mniejsza niż w krajach Europy Zachodniej, Polacy wydają na żywność i napoje mniej niż wynosi w tym względzie średnia unijna, a obserwowany kryzys 
gospodarczy zwiększa wrażliwość cenową konsumentów. Tendencję rozwojową sieci potwierdzają również informacje o planach otwierania nowych 
sklepów przez poszczególnych operatorów. Ibidem, s. 13.
45 Ibidem, s. 14–15. 
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a hipermarkety w fazie dojrzałości/spadku. Wskazał też na asymetryczność konkurencji na rynku 
HSD jako na dominujący czynnik charakteryzujący ten rynek. 

Asymetryczność oznacza, że większe formaty wywierają presję konkurencyjną na formaty 
mniejsze (dyskonty/supermarkety), z kolei wpływ mniejszych formatów ma ograniczony zasięg 
w stosunku do największych sklepów wielkopowierzchniowych (hipermarketów). W rezultacie 
Prezes UOKiK stanął na stanowisku, że istnieją dwa właściwe rynki produktowe w omawianej 
sprawie: rynek sprzedaży AKCU w hipermarketach (z punktu widzenia oceny wpływu koncentracji 
między hipermarketami) oraz rynek sprzedaży AKCU w HSD (z punktu widzenia oceny wpływu 
koncentracji na supermarkety i dyskonty)46.

Zdaniem Prezesa UOKiK sposób prowadzenia działalności przez hipermarkety powoduje, 
że w wyraźny sposób odróżniają się one od supermarketów i dyskontów. Konkretne cechy wy-
różniające ten format największych sklepów wielkopowierzchniowych to: 
1) powierzchnia sprzedaży47 powyżej 2000 m2;
2) wynikający z dużej powierzchni bardzo szeroki asortyment produktowy – średnio około 38 ty-

sięcy produktów (tj. od kilku do kilkudziesięciu razy więcej produktów niż w innych formatach);
3) zaspokajanie większości potrzeb konsumentów „pod jednym dachem” oraz oferta skierowa-

na w zasadzie do wszystkich grup konsumentów (różny profil cenowy produktów, produkty 
markowe i marki własne);

4) inna „misja zakupowa”, tj. „duże zakupy”, realizowana o wiele rzadziej niż codzienne/bieżą-
ce zakupy w mniejszych formatach (znaczenie ma tu lokalizacja największych i mniejszych 
sklepów HSD w stosunku do miejsca zamieszkania konsumentów).
Cechy te powodują, że hipermarkety nie są bezpośrednimi konkurentami supermarketów i dys-

kontów, a oba wyróżnione modele sprzedaży pełnią wobec siebie funkcję w znacznym zakresie 
uzupełniającą (konkurując ze sobą jedynie w ograniczonym zakresie produktów pokrywających 
się w ich ofertach handlowych). 

Jeśli chodzi o aspekt geograficzny rynku, to w zakresie sprzedaży detalicznej AKCU w skle-
pach HSD Prezes UOKiK podtrzymał swoje dotychczasowe stanowisko, że jest to rynek lokalny 
obejmujący obszar położony w promieniu do 20 minut jazdy samochodem od danego sklepu 
(w omawianym przypadku od przejmowanej placówki handlowej Real)48. Z kolei wymiar geogra-
ficzny rynków lokalnych na rynku sprzedaży detalicznej AKCU w hipermarketach został wyzna-
czony promieniem do 20 minut jazdy samochodem od analizowanej placówki handlowej (jeżeli 
w promieniu tym realizowane jest ponad 70% wartości sprzedaży tej placówki) lub promieniem 
25 minut jazdy samochodem od sklepu (jeżeli realizowany obrót nie przekracza 70% w promieniu 
20 minut jazdy samochodem od placówki).

Asymetryczność formatów sklepowych w sektorze HSD (oraz w szerszym aspekcie w od-
niesieniu do rynków sprzedaży detalicznej AKCU) została potwierdzona w kolejnych decyzjach 

46 Wskazując na asymetryczność rynku HSD i wyodrębnienie rynku hipermarketów, Prezes UOKiK powołał się na dorobek orzeczniczy i badanie 
rynku sprzedaży artykułów spożywczych brytyjskich organów antymonopolowych. Przywołano decyzje oraz raport badania rynku brytyjskich organów 
ochrony konkurencji, tj. Office of Fair Trading (OFT) i Competition Commission (od 1 kwietnia 2014 r. organem ochrony konkurencji w Wielkiej Brytanii 
jest Competition and Markets Authority powstała z połączenia dwóch wcześniejszych organów). Ibidem, s. 16–17.
47 Prezes UOKiK przyjął, że hipermarketami są sklepy o powierzchni sprzedaży wynoszącej co najmniej 2000 m2, przy średniej powierzchni hipermar-
ketu w Polsce (w 2013 r.) na poziomie około 5500 m2. Ibidem, s. 38–39.
48 Odnotować jednak należy, że w stosunku do wcześniejszych swoich decyzji organ antymonopolowy zrezygnował z równoległego definiowania ryn-
ków lokalnych jako obszarów zlokalizowanych w promieniu zarówno 20 minut, jak i 30 minut jazdy samochodem od sklepu. Zob. wcześniejsze decyzje 
Prezesa UOKIK z lat 2007–2011 omawiane powyżej. 
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Prezesa UOKiK z 29 kwietnia49 oraz 30 maja50 bieżącego roku. Pierwsza z decyzji została wyda-
na w sprawie koncentracji dotyczącej przejęcia przez spółkę Żabka kontroli nad Społem Zabrze 
– operatorem 53 sklepów sprzedaży detalicznej AKCU (zarówno tradycyjnych o powierzchni do 
350 m2, jak i wielkopowierzchniowych o powierzchni sprzedaży nie przekraczającej 2000 m2). 
Działalność uczestników koncentracji pokrywała się wyłącznie w rynku sprzedaży detalicznej AKCU 
realizowanej w sklepach tradycyjnych (które uznawane są przez organ antymonopolowy za rynek 
odrębny od rynku sprzedaży detalicznej AKCU w sklepach wielkopowierzchniowych). Analizując 
zgłoszoną koncentrację Prezes UOKiK wskazał na asymetryczność konkurencji w zakresie oby-
dwu rynków produktowych (tradycyjnego i wielkopowierzchniowego)51. Stwierdził mianowicie, 
że sklepy tradycyjne nie stanowią konkurencji dla sklepów wielkopowierzchniowych (z uwagi na 
samoobsługowy charakter tych ostatnich). Dlatego w przypadku analizy wpływu koncentracji na 
konkurencję w segmencie  placówek wielkopowierzchniowych, Prezes UOKiK nie zaliczył do ryn-
ku właściwego sklepów działających w formacie tradycyjnym (ponieważ nie wywierają one istot-
nego wpływu na warunki konkurencji w formacie HSD). Z drugiej strony, badając rynek z punktu 
widzenia sklepów tradycyjnych, sklepy wielkopowierzchniowe, jeśli znajdują się w odpowiedniej 
odległości, wywierają presję konkurencyjną na rynek tradycyjny. W takim przypadku do rynku 
właściwego obok sklepów tradycyjnych należy zaliczyć również sklepy wielkopowierzchniowe 
funkcjonujące na danym obszarze. Według Prezesa UOKiK, w przypadku tradycyjnej sprzedaży 
detalicznej AKCU (sklepy o mniejszej powierzchni i węższym asortymencie w stosunku do sklepów 
HSD), rynek geograficzny powinien obejmować obszar o promieniu do 1 km od danego sklepu 
(możliwość przemieszczania się pieszo po wskazanym obszarze w czasie kilkunastu minut)52. 

Druga decyzja z 30 maja dotyczyła nabycia przez Jeronimo Martins części mienia spółki 
Marcpol (konkretnie 11 sklepów w różnych lokalizacjach). W przypadku analizy rynków geogra-
ficznych organ antymonopolowy podkreślił, że w kwestii oddziaływania supermarketów i dys-
kontów brany pod uwagę obszar powinien być znacząco mniejszy niż obszar oddziaływania 
ustalony dla hipermarketów (tj. obszar o promieniu 20 minut lub 25 minut jazdy samochodem, 
jak wskazano w poprzedniej decyzji). W niniejszej sprawie Prezes UOKiK ustalił, że w celu 
uchwycenia relacji konkurencyjnych na poszczególnych obszarach, na których dochodzi do kon-
centracji, rynki lokalne należy wyznaczyć promieniem nie mniejszym niż ok. 10 minut i nie więk-
szym niż ok. 15 minut jazdy samochodem od przejmowanej placówki handlowej. Stwierdzono 
przy tym, że takie ujęcie rynku uzasadnione jest w szczególności tempem jego rozwoju i stop-
niem nasycenia sklepami. Prezes UOKiK uznał również, że „w przypadku supermarketów 
i dyskontów obszar rynków lokalnych powinien być znacząco niższy, bowiem w celu dotarcia 
do hipermarketu konsumenci są skłonni pokonywać znacznie dalsze odległości”53. Zgodnie 
z powyższym lokalny rynek oddziaływania konkurencyjnego dla supermarketów i dyskontów 
będzie rynkiem prawie o 50% mniejszym zasięgu niż analogiczny rynek właściwy w przypadku  
hipermarketów.

49 Zob. decyzja Prezesa UOKiK z 29.04.2014 r., DKK-54/2014.
50 Zob. decyzja Prezesa UOKiK z 30.05.2014 r., DKK-71/2014.
51 Zob. decyzja DKK-54/2014, s. 5.
52 Dla sklepów wielkopowierzchniowych rynkami właściwymi geograficznie były zaś obszary położone w promieniu do 20 minut jazdy samochodem 
od danej placówki HSD. Ibidem, s. 6.
53 Ibidem, s. 10.
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V. Konkluzje
Decyzje Prezesa UOKiK wydane w latach 2001–2014 w sprawach kontroli koncentracji 

przedsiębiorców prowadzących działalność w sektorze sprzedaży detalicznej AKCU z powodze-
niem mogą być przywoływane nie tylko jako akty stosowania prawa antymonopolowego, lecz 
także jako doskonałe źródło wiedzy o procesach zachodzących w polskiej gospodarce. Jest to 
wynikiem swoistej wyjątkowości prawa antymonopolowego w porównaniu z innymi „gałęziami” 
prawa54. Celem przepisów antymonopolowych, w tym przepisów kontroli koncentracji, jest rozwój 
i ochrona konkurencji jako takiej, tj. ochrona całego procesu gospodarczego przed możliwymi 
ograniczeniami. Tak więc już w samych założeniach i celach wprowadzenia regulacji antymo-
nopolowej uwidacznia się silne oddziaływanie nauki ekonomii. Dodatkowo przepisy antymono-
polowe często odnoszą się wprost do pojęć ekonomicznych, takich jak rynek, cena, towar, siła 
rynkowa, pozycja dominująca czy monopol. Nic więc dziwnego, że w praktyce stosowania prawa 
antymonopolowego konieczne jest zastosowanie metod analizy ekonomicznej55. Analiza ekono-
miczna w sprawach koncentracyjnych wymaga dokładnego zbadania procesów gospodarczych/
rynkowych w celu ustalenia granic rynku właściwego (rynków właściwych), a następnie zbadania 
wpływu planowanej transakcji na stan konkurencji na zidentyfikowanym rynku/rynkach przy za-
stosowaniu odpowiedniego testu56.

Badając zarówno decyzje koncentracyjne Prezesa UOKiK, jak i np. KE odnoszące się do 
sektora handlu detalicznego AKCU, zauważyć można dwie podstawowe kwestie problemowe 
dotyczące wyznaczania rynków właściwych. W zakresie właściwego rynku produktowego organy 
antymonopolowe starały się rozstrzygnąć czy wszystkie placówki handlu detalicznego AKCU kon-
kurują między sobą i czy w związku z tym tworzą jeden szeroki rynek właściwy, czy może należy 
wyodrębnić w tym sektorze dwa lub więcej rynków właściwych w zależności od rodzaju i wielkości 
sklepów. Z kolei jeśli chodzi o właściwy rynek geograficzny powracającą kwestią jest sprawa fak-
tycznego zasięgu terytorialnego rynku sprzedaży detalicznej AKCU w sektorze HSD. W wyniku 
szybkiego rozwoju sieci wielkopowierzchniowych i zachodzących zmian społeczno-gospodarczych 
ewoluuje również stanowisko organów antymonopolowych w kwestii zasięgu lokalnych rynków 
sprzedaży detalicznej AKCU57. Widać przy tym wyraźnie, że zarówno w aspekcie produktowym, 
jak i geograficznym mamy do czynienia z tendencją definiowania rynków właściwych w sposób 
coraz węższy58. Jest to jednak uzasadnione zmieniającymi się w czasie warunkami konkurencji 
na badanych rynkach.

W analizowanych decyzjach Prezesa UOKiK można zaobserwować proces kształtowania się 
i rozwoju coraz bardziej wnikliwej analizy ekonomicznej organu antymonopolowego w badaniach 
samego rynku właściwego oraz wpływu koncentracji na rynek. Najważniejszymi przyczynami przej-
ścia Prezesa UOKiK od bardzo formalnej (stosunkowo płytkiej) analizy rynkowej do pogłębionej 

54 Tak np. M. Błachucki. Zob. M. Błachucki, System postępowania antymonopolowego w sprawach kontroli koncentracji przedsiębiorców, UOKiK, 
Warszawa 2012, s. 39.
55 Zob. np. Ch. Bongard, D. Möller, A. Raimann, N. Szadkowski, U. Dubejko, Instrumenty ekonomiczne w prawie konkurencji, UOKiK, Warszawa 2007, 
s. 6 i nast.
56 Zob. przypis 13 powyżej.
57 Tak W. Szymczak, Zmiany w polityce konkurencji…, s. 251.
58 Jest to tendencja charakterystyczna dla orzecznictwa organów i sądów antymonopolowych w ogóle i nie dotyczy tylko rynków sprzedaży detalicznej 
AKCU w placówkach handlowych HSD. Pisze o tym, przywołując orzecznictwo sądowe, m.in. K. Kohutek. Zob. K. Kohutek, Ustawa o ochronie konku-
rencji…, s. 184–185.
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analizy ekonomicznej w sprawach koncentracji w sektorze sklepów wielkopowierzchniowych są 
przede wszystkim: 
• szybki rozwój sektora HSD w Polsce (w szczególności segmentu sklepów dyskontowych) 

połączony z coraz większą koncentracją rynku sprzedaży detalicznej AKCU w sektorze 
wielkoformatowym (sprawy łączeniowe są coraz bardziej skomplikowane, co niejako wymu-
sza dogłębną analizę rynkową) oraz

• wprowadzenie w 2004 r. do polskiej regulacji kontroli koncentracji testu istotnego ogranicze-
nia konkurencji59 wraz z wykształceniem w ramach UOKiK coraz bardziej profesjonalnego 
zespołu analitycznego.
Należy także podkreślić, że w decyzjach wydawanych w ostatnich latach Prezes UOKiK 

deklaruje i stosuje zindywidualizowane podejście do oceny rynków właściwych. W szczególno-
ści dotyczy to poszczególnych rynków lokalnych sprzedaży detalicznej AKCU, ale widoczne jest 
również w zakresie asortymentowym rynku60. W omawianych decyzjach Prezesa UOKiK daje 
się zauważyć dość istotny wpływ koncepcji zaczerpniętych z orzecznictwa Komisji lub, ostatnio, 
z orzecznictwa czy analiz brytyjskich organów antymonopolowych (np. kwestia asymetryczności 
rynków HSD61). Coraz częściej Prezes UOKiK prowadzi jednak własne badania rynkowe (badanie 
preferencji konsumentów czy sektorowe badanie rynku62), co pozwala na weryfikację przyjętych 
założeń. Takie podejście organu antymonopolowego zasługuje na zdecydowanie pozytywną ocenę. 

Uważam, że przyjęta w ostatnich decyzjach Prezesa UOKiK koncepcja asymetryczności 
konkurencji w sektorze HSD (oraz szerzej w sektorze sprzedaży detalicznej AKCU), jak i kwe-
stia indywidualnego podejścia do poszczególnych rynków lokalnych są słuszne i powinny być 
rozwijane w przyszłości w wyniku dalszych zmian prognozowanych dla rynków sprzedaży de-
talicznej, w szczególności rynków HSD. Wydaje się, że kwestie, które trzeba będzie rozważać 
w przyszłości, mogą dotyczyć np. możliwości podziału podmiotowego sektora HSD ze względu 
na profil konsumenta dokonującego zakupów w poszczególnych formatach sklepów (związany 
z zamożnością poszczególnych grup konsumentów), pogłębiania się asymetryczności konkurencji 
w tym sektorze czy dalszego zawężania rynków lokalnych, w szczególności w obrębie dużych 
miast (w wyniku powstawania coraz gęstszej sieci sklepów wielkopowierzchniowych, zwłaszcza  
dyskontów). 

W niniejszym tekście dokonałem przeglądu decyzji Prezesa UOKiK z ostatnich 13 lat. Z du-
żym zainteresowaniem będę śledził, jak faktycznie będzie rozwijał się rynek sprzedaży detalicznej 
AKCU w Polsce i w jaki sposób będzie nadążała za tymi zmianami praktyka decyzyjna organu 
antymonopolowego.

59 Zob. przypis 13 powyżej. Owo przejście dokonało się poprzez stosowanie w latach 90. XX w. „czystego” testu dominacji rynkowej z domniemaniem 
jej uzyskania po przekroczeniu 40% udziału w rynku właściwym, zmianę w uokik z 2000 r. wprowadzającą podwójny test konkurencji (test powstania lub 
umocnienia pozycji dominującej, wskutek czego konkurencja nie zostanie istotnie ograniczona), po wprowadzenie obowiązującego do dzisiaj pojedyn-
czego testu istotnego ograniczenia konkurencji.
60 Zob. np. decyzja Prezesa UOKiK z 28.06.2007 r., DOK-86/2007, s. 9, decyzja Prezesa UOKiK z 15.12.2011 r., DKK-161/2011, s. 9 czy decyzja 
Prezesa UOKiK z 30.05.2014 r., DKK-71/2014, s. 9.
61 W decyzji DKK-4/2014 przywołano decyzje w sprawach koncentracji wydane przez brytyjski OFT (decyzje: ME/5217/12 Co-op/David Samds 
i ME/4810/10 Tesco/Mills) oraz raport przygotowany przez Competition Commission, The Supply of Groceries in the UK. Market Investigation, Competition 
Commission, Londyn 2008. Zob. również przypis 44 powyżej.
62 Np. badanie opinii konsumentów, jakie na zlecenie Prezesa UOKiK przeprowadził Pentor RI w lipcu 2009 r., w zakresie różnic między poszczegól-
nymi formatami HSD oraz zasięgu rynków lokalnych sprzedaży detalicznej AKCU w sektorze HSD. Zob. W. Szymczak, Zmiany w polityce konkurencji…, 
s. 259 i nast. Czy też badanie rynku detalicznej sprzedaży szybkozbywalnych produktów konsumpcyjnych (FMCG) w sklepach wielkopowierzchniowych, 
o którym mowa w decyzji Prezesa UOKiK z 21.01.2014 r., DKK-4/2014, s. 3–4.
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Streszczenie
W niniejszym opracowaniu przedstawiono wybrane decyzje Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji 
i Konsumentów (dalej: Prezes UOKiK, Prezes Urzędu) dotyczące naruszeń zbiorowych intere-
sów konsumentów na rynku usług finansowych wydanych w latach 2012–2014. Opisano w nim 
także praktyki banków, które były często stosowane i uznane zostały przez Prezesa UOKiK za 
naruszające wspomniane interesy.

Słowa	kluczowe:	decyzje Prezesa UOKiK; naruszenia zbiorowych interesów konsumentów; 
klauzule niedozwolone; praktyki wprowadzające w błąd

I. Wprowadzenie
W ostatnich latach możemy zaobserwować wzmożoną aktywność Prezesa UOKiK w za-

kresie kontroli działalności przedsiębiorców na rynku usług finansowych. Z roku na rok rośnie 
liczba postępowań wyjaśniających oraz postępowań w sprawie praktyk naruszających zbiorowe 
interesy konsumentów, prowadzonych przez Prezesa UOKiK. Tendencję wzrostową wykazują 
także liczba i wysokość kar pieniężnych nałożonych przez Prezesa UOKiK na instytucje finanso-
we. Przykładowo, w 2010 r. przeprowadzono 566 postępowań wyjaśniających, 272 postepowań 
w sprawie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów oraz nałożono kary o łącznej 
wysokości 65 mln zł kar. Z kolei w roku 2011 wielkości te kształtowały się następująco: 752 po-
stępowań wyjaśniających, 372 postępowań w sprawie praktyk naruszających zbiorowe interesy 
konsumentów oraz 72 mln zł kar, w 2012 r. zaś odpowiednio – 923 postępowań wyjaśniających, 

* Doktorantka w Katedrze Publicznego Prawa Gospodarczego Krakowskiej Akademii im. A. Frycza-Modrzewskiego.
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450 postępowań w sprawie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów oraz 68 mln 
zł kar1. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (dalej: UOKiK) regularnie monitoruje praktyki 
stosowane przez banki2 i inne instytucje finansowe3 w celu eliminowania zachowań niedozwo-
lonych. Z analizowanych decyzji Prezesa UOKiK wynika, iż do praktyk najczęściej kwestiono-
wanych przez UOKiK należą: sprzeczne z prawem postanowienia wzorców umowy uznanych 
za niedozwolone w umowach zawieranych między konsumentami a bankami, brak prawdziwej, 
pełnej i rzetelnej informacji, jak również wprowadzające w błąd przekazy marketingowe stosowa-
ne w różnych nośnikach przekazu reklamowego. Niniejsze opracowanie opiera się na przeglą-
dzie przeszło 20 decyzji Prezesa UOKiK wydanych w latach 2012–2014, a także na niektórych 
z wcześniejszego okresu (opublikowanych na www.uokik.gov.pl).

II.	Stosowanie	niedozwolonych	postanowień	umownych
Przegląd decyzji Prezesa UOKiK dotyczących stosowania przez bank postanowień wzorców 

umów, które zostały wpisane do rejestru postanowień wzorców umowy uznanych za niedozwolone, 
o którym mowa w art. 47945 kodeksu postępowania cywilnego (dalej: k.p.c.)4, warto rozpocząć od 
decyzji Prezesa UOKiK nr DDK 13/2013, wydanej przeciwko Powszechnej Kasy Oszczędności 
Bank Polski Spółka Akcyjna (dalej: PKO BP). W sprawie tej Prezes Urzędu uznał za praktykę na-
ruszającą zbiorowe interesy konsumentów stosowanie przez bank postanowień wzorców umowy 
uznanych za niedozwolone we wzorcach umów wykorzystywanych przy zawieraniu umów o kredyt 
konsumencki5, co stanowi naruszenie art. 24 ust 2 pkt 1 ustawy o ochronie konkurencji i konsu-
mentów (dalej: uokik)6. Prezes UOKiK nałożył na bank karę pieniężną w wysokości 17 235 617 zł, 
wskazując iż charakter stosowanej praktyki, jej możliwe skutki w sferze ekonomicznych i poza-
ekonomicznych interesów konsumentów stanowią wystarczające przesłanki do nałożenia kary 
pieniężnej. W toku postępowania Prezes stwierdził, iż przy zawieraniu umów o kredyt konsumen-
cki, bank posługiwał się wzorcami umów w rozumieniu art. 384 kodeksu cywilnego (dalej: k.c.)7. 
Badając stan faktyczny i prawny w niniejszej sprawie Prezes wykazał, iż stosowane przez „PKO 
BP” wzorce umów, a konkretnie zawarte w nich klauzule zawierające sformułowania „oprocento-
wanie może ulegać zmianom”8 są niedozwolone9. Sąd Najwyższy (dalej: SN)10 wskazał na nie-
dozwolony charakter klauzuli11, przez użycie w niej określenia „może ulec zmianie”. Jak wyjaśniał 
sąd, „w rezultacie tego niejednoznacznego sformułowania nie jest wiadomo czy nastąpi zmiana 
oprocentowania kredytu w razie nawet wystąpienia jednego czy kilku czynników. (…) Abuzywność 
tej klauzuli nie może budzić wątpliwości, skoro nie obliguje banku do obniżki stopy oprocentowania 
kredytu w wypadku zmiany czynnika bądź czynników na korzyść kredytobiorcy”. 

 1 M. Surdek, E. Świderska, Aktualne trendy i rozwiązania w ochronie konsumenta na rynku usług finansowych w Europie i w Polsce. Pobrano z: www.
cmslegal.com.
 2 Bank w rozumieniu art. 2 ustawy z 29.08.1997 r. – Prawo bankowe (Dz.U. 2012.1376 t.j.). 
 3 Instytucje finansowe w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 7 ustawy – ibidem.
 4 Ustawa z dnia 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. 2014.101 j.t.).
 5 Kredyt konsumencki w rozumieniu ustawy z dnia 12.05. 2011 r. o kredycie konsumencki (Dz.U. Nr 126, poz. 715 ze zm.).
 6 Ustawa z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. Nr 50, poz. 331 ze zm.).
 7 Ustawa z dnia 23.04.1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2014 r. poz. 121 t.j.).
 8 Uprawniające bank do podjęcia dowolnej decyzji, co do tego czy dokonać zmiany oprocentowania.
 9 Były one już przedmiotem oceny Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, zob. Wyr. SOKiK z dnia 9 kwietnia 2010 r. sygn. akt XVII AmC 959/09. 
Klauzula wpisana do rejestru 3018.
10 Wyr. SN z dnia 21.12.2011 r. sygn.. akt I CSK 310/11 LEX nr 1108504.
11 Klauzula wpisana do rejestru nr 3016.
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Prezes UOKiK stoi na stanowisku, że wpis klauzuli do rejestru niedozwolonych postanowień 
umownych oznacza, że od tego momentu stosowanie takiej klauzuli jest zakazane we wszyst-
kich wzorcach umownych. Powyższe stanowisko Prezesa Urzędu potwierdza orzecznictwo Sądu 
Najwyższego12, w którym wskazano, iż „(…) stosowanie postanowień wzorców umów o treści 
tożsamej z treścią postanowień uznanych za niedozwolone prawomocnym wyrokiem Sądu 
Okręgowego w Warszawie – Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów i wpisanych do rejestru, 
o którym mowa w art. 47945 § 2 k.p.c., może być uznane w stosunku do innego przedsiębiorcy 
za naruszające zbiorowe interesy konsumentów (…)”. W uzasadnieniu do powyższej uchwały 
Sąd uznał m.in., że „(…) praktyka naruszająca zbiorowe interesy konsumentów z art. 23a uokik 
obejmuje również przypadki wprowadzania jedynie zmian kosmetycznych, polegających na prze-
stawieniu wyrazów lub zastąpieniu jednych wyrazów innymi, jeżeli tylko wykładnia postanowienia 
pozwoli stwierdzić, że jego treść mieści się w hipotezie zakazanej klauzuli. Stosowanie klauzuli 
o zbliżonej treści do klauzuli wpisanej do rejestru godzi przecież tak samo w interesy konsumentów, 
jak stosowanie klauzuli identycznej, co wpisana do rejestru (…). Przyjęta powyżej rozszerzająca 
wykładnia art. 23a uokik znajduje również uzasadnienie w dyrektywach 93/13 oraz 98/27 a także 
orzecznictwie ETS dotyczącym zasady efektywności (…)13. 

Kolejna decyzja Prezesa UOKiK nr 54/2012 wydana w sprawie Raiffeisen Bank Polska S.A. 
(dalej: Raiffeisen Bank) dotyczyła stosowania w umowach o kredyt hipoteczny jedenastu niedo-
zwolonych postanowień umownych. Wątpliwości Prezesa UOKiK wzbudziły praktyki stosowane 
przez Raiffeisen Bank, w wyniku których zobowiązywał on konsumentów do bezwarunkowego 
zaakceptowania jednostronnych zmian wprowadzanych w umowach. Klienci banku byli powia-
damiani o zmianie umowy listami zwykłym. Zmiany dotyczyły regulaminów oraz tabeli opłat 
związanych z kredytem. Z przepisów z art. 384 § 1 i 2 oraz art. 3841 § 1 k.c. wynika, że wzorzec 
wydany w czasie trwania stosunku umownego o charakterze ciągłym wiąże druga stronę, jeżeli 
został jej doręczony, a strona nie wypowiedziała umowy w najbliższym terminie wypowiedzenia. 
Analogiczne postanowienia: „Bank zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego 
Regulaminu”14, „Wysokość opłaty za usługę może ulec zmianie. Zmiana wysokości opłaty za 
usługę nie stanowi zmiany Regulaminu”15 są już w rejestrze klauzul niedozwolonych. Zgodnie 
z prawem założenie, że zmiana tabeli opłat nie modyfikuje umowy o kredyt jest bezpodstawne 
i stanowi niedozwolone postanowienie umowne. Tabela opłat i prowizji powinna być integralną 
częścią umowy, a w przypadku jej zmiany konsument powinien być o tym wcześniej poinformo-
wany i mieć zagwarantowane prawo do odstąpienia od umowy. 

Inne analizowane postanowienie w przedmiotowej sprawie dotyczyło zapisów umowy, które 
generowały po stronie konsumenta dodatkowe nieuzasadnione koszty, a po stronie Raiffeisen 
Bank nieuzasadnione korzyści. W przypadku zadłużenia w spłacie dwóch lub trzech rat kredytu, 
konsument zobowiązany był do pokrycia kosztów wyceny nieruchomości będącej przedmiotem 
zadłużenia. Tożsame postanowienie jest już w rejestrze klauzul niedozwolonych16. Skutkuje ono 

12 Uchwała SN z dnia 13.07.2006 r. sygn. akt III SZP 3/06, OSNP 2007, Nr 1–2, poz. 35.
13 Uchwała SN z dnia 13.07.2006 r. została wydana na gruncie poprzednio obowiązującej ustawy z dnia 15.12.2000 r. o ochronie konkurencji (Dz.U. 
Nr 122, poz.1319 ze zm.). Treść art. 23a zawiera obecnie art. 24 ust. 2 pkt 1 uokik.
14 Wyr. SOKiK z dnia 20.01.2012 r. o sygn. akt XVII AmC 1809/09, klauzula wpisana do rejestru nr 2286.
15 Wyr. SOKiK z dnia 19.05.2010 r. o sygn. akt XVII AmC 607/10, klauzula wpisana do rejestru nr 2093.
16 Klauzula wpisana do rejestru nr 1741. 
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rażącym naruszeniem interesów konsumentów oraz kształtuje ich prawa i obowiązki w sposób 
sprzeczny z dobrymi obyczajami.

Jedna z ostatnich decyzji Prezesa UOKiK nr RPZ 2/2014 w zakresie monitoringu wzorców 
umownych stosowanych przez banki dotyczyła praktyki stosowanej przez bank PKO BP, który nie 
zamieszczał w umowach o prowadzenie rachunku bankowego istotnych informacji dotyczących 
dodatkowych opłat związanych z wypłatą gotówki w swoich agencjach. Prezes UOKiK zwrócił 
uwagę, iż „wysokość opłaty miesięcznej za prowadzenie poszczególnych rodzajów rachunków 
bankowych, przy jednoczesnym ustaleniu dodatkowej opłaty z tytułu wypłaty gotówki z tychże 
rachunków w agencjach banku, doprowadziła do sytuacji, w której konsument nie jest w stanie 
określić rzeczywistego kosztu prowadzenia rachunku bankowego”. Konsument powinien być po-
informowany o rzeczywistych kosztach usługi przed zawarciem umowy, tak by racjonalnie mógł 
podjąć decyzję o wyborze partnera na rynku usług finansowych. Kwestionowane postanowienia są 
zbieżne w swej treści z klauzulami wpisanymi już do rejestru klauzul niedozwolonych17. Zaznaczyć 
należy, iż tak jak ww. klauzule, kwestionowane postanowienia kształtują skutek obligacyjny w spo-
sób sprzeczny z dobrymi obyczajami, jednoczesnym rażącym naruszeniu interesów aktualnych 
i potencjalnych posiadaczy rachunków bankowych w PKO BP.

W aktualnym orzecznictwie SN dominuje pogląd odmienny od stanowiska Prezesa UOKiK 
przedstawionego w pierwszej z omawianych decyzji w zakresie obowiązywania postanowień 
wpisanych do rejestru klauzul niedozwolonych. Sąd Najwyższy18 konsekwentnie odmawia roz-
ciągnięcia mocy wiążącej wyroku uznającego postanowienia wzorca umownego za niedozwolone 
na przedsiębiorców innych niż pozwany. W przywołanym wyroku SN przytacza szereg publikacji 
doktryny opowiadających się za jednym i drugim poglądem. Za zawężoną mocą wiążącą (z za-
strzeżeniem, że poglądy popierające rozszerzoną moc wiążącą były wyrażone na gruncie poprzed-
niej linii orzeczniczej) jest więcej głosów. Jednym z zasadniczych argumentów za rozszerzeniem 
mocy wiążącej na innych przedsiębiorców, które podnosił SN19, była konieczność zapewnienia 
efektywności dyrektywy Rady 93/13/EWG z dnia 5 kwietnia 1993 r. w sprawie nieuczciwych 
warunków w umowach konsumenckich. W niniejszym wyroku SN wskazał, że ta argumentacja 
jest już nieaktualna w związku z wydaniem przez TSUE wyroku z 26 kwietnia 2012 r. w sprawie 
C-472/10Invitel. SN twierdzi, że obecnie „nie ma potrzeby odwoływania się do zasady efektywno-
ści prawa unijnego w celu poszerzenia zakresu skutków wpisu postanowienia do rejestru niedo-
zwolonych postanowień”. Co więcej – powołując się na opinię Rzecznik Generalnej z 6 grudnia 
2011 r., stwierdza, że „dokonywanie takiej rozszerzającej interpretacji byłoby raczej sprzeczne 
z prawem unijnym”20. W wyniku analizy ostatnich decyzji Prezesa UOKiK, nie tylko dotyczących 
usług finansowych, można zauważyć, że w sprawach klauzul Prezes często wydaje decyzje zo-
bowiązujące, co wydaje się być z korzyścią zarówno dla przedsiębiorców, jak i konsumentów.

Mimo wszystko banki powinny konstruować wzorce umowne z uwzględnieniem przepisów 
art. 3851 i nast. k.c., jak również powinny zdawać sobie sprawę z potrzeby dostosowywania wyko-
rzystywanych przez siebie wzorców umownych w taki sposób, by nie były one tożsame z wpisami 

17 Klauzule wpisane do rejestru nr 11570 i 1170.
18 Wyr. SN z dnia 12.02.2014 r. sygn. akt III SK 18/13, Lex nr 1448753.
19 Uchwała SN z dnia 13.07.2006 r. sygn. akt III SZP 3/06, OSNP 2007, Nr 1-2, poz. 35.
20 M. Strzelecki, Skutki wpisania niedozwolonego postanowienia do rejestru – utrwalone obecnie orzecznictwo Sądu Najwyższego; www.praworeklamy-
brogspot.pl.
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zamieszczonymi w rejestrze21. W przedstawionych decyzjach można zauważyć, że problem sto-
sowania niedozwolonych klauzul umownych na rynku usług finansowych jest poważny. Stanowi 
czynnik, który obniża poziom ochrony konkurencji i konsumentów, jak również wskazuje na wy-
sokie ryzyko wystąpienia nieprawidłowości na tym rynku. 

III.	Praktyki	wprowadzające	w	błąd	oraz	naruszenia	obowiązku	
udzielania	konsumentom	rzetelnej,	prawdziwej	i	pełnej	informacji

W prowadzonych postępowaniach UOKiK wykazał, iż częstym nadużyciem stosowanym przez 
przedsiębiorców działających na rynku usług finansowych są praktyki wprowadzające konsumen-
tów w błąd. Obowiązek udzielania konsumentom rzetelnej, prawdziwej i pełnej informacji jest na-
gminnie łamany. Praktyki wprowadzające konsumentów w błąd dotyczą sposobu prezentowania 
i przekazywania konsumentom informacji o produktach bankowych zarówno przez pracowników 
banków, jak i w przekazach reklamowych typu ulotki, plakaty, reklamy telewizyjne i internetowe. 

Jedną z decyzji dotyczących praktyk wprowadzających w błąd jest decyzja Prezesa UOKiK 
nr RKT 55/2013. W tej sprawie Prezes otrzymał wiele skarg i reklamacji22 zgłaszanych przez 
klientów. Konsumenci kwestionowali m.in. sposób przekazywania informacji przez pracowników 
banku przy zawieraniu umów23. W toku postępowania Prezes uznał za bezprawne działanie Getin 
Noble Bank S.A. (dalej: Getin Bank), polegające na przekazywaniu informacji w sposób mogący 
wprowadzać konsumentów w błąd. W przedmiotowej decyzji stwierdził, iż działanie banku stano-
wi nieuczciwą praktykę rynkową, o jakiej mowa w art. 5 ust. 3 pkt 8 w związku z art. 5 ust. 1 oraz 
art. 4 ust. 1 i 2 ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (dalej: upnpr)24, 
a w związku z tym stanowi praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów określoną 
w art. 24 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 uokik. 

Zgodnie z art. 24 ust.1 uokik zakazane jest stosowanie praktyk naruszających zbiorowe in-
teresy konsumentów. Z kolei art. 24 ust. 2 uokik przez praktykę naruszającą zbiorowe interesy 
konsumentów rozumie godzące w nie bezprawne działanie przedsiębiorcy, w szczególności sto-
sowanie postanowień wzorców umów, które zostały wpisane do rejestru postanowień wzorców 
umowy uznanych za niedozwolone, o którym mowa w art. 47945 k.p.c., naruszenie obowiązku 
udzielania konsumentom rzetelnej, prawdziwej i pełnej informacji, nieuczciwe praktyki rynkowe lub 
czyny nieuczciwej konkurencji. Naruszenie interesu publicznego stanowi bezwzględny warunek do 
uznania kompetencji Prezesa UOKiK do rozstrzygnięcia określonej sprawy. Do naruszenia inte-
resu publicznego dochodzi, gdy skutki określonych działań mają charakter powszechny, dotykają 
wszystkich potencjalnych podmiotów na danym rynku25. Aby można było stwierdzić naruszenie 
art. 24 ust. 1 i 2 uokik muszą kumulatywnie zostać spełnione trzy przesłanki: ocenianie zachowa-
nie musi być podejmowane przez podmiot będący przedsiębiorcą w rozumieniu uokik, praktyka 
musi godzić w zbiorowe interesy konsumentów, praktyka musi być bezprawna. W analizowanej 
sprawie zgodnie z art. 2 pkt 2 uopnpr działanie banku w zakresie informacji przekazywanych 

21 Rejestr postanowień wzorców umownych uznanych za niedozwolone jest jawny, powszechnie dostępny, publikowany na stronie www.uokik.gov.pl. 
22 W przedmiotowej sprawie UOKiK zaliczył w poczet materiału dowodowego 93 skargi konsumentów oraz kilka tysięcy skarg złożonych przez kon-
sumentów w banku w sprawie przedmiotowych produktów w okresie od września 2009 r. do maja 2013 r. 
23 Umowy dotyczyły przystąpienia do grupowych ubezpieczeń na życie i dożycie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi. 
24 Ustawa z dnia 23.08.2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (Dz.U. Nr 171, poz. 1206).
25 K. Kohutek [w:] K. Kohutek, M. Sieradzka Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2008, s. 47. 
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konsumentom przy prezentowaniu i objaśnianiu warunków umów produktów bankowych może 
zostać ocenione przez pryzmat powołanego wyżej przepisu. Powyższa ustawa podaje definicję 
przeciętnego konsumenta. Zgodnie z art. 2 pkt 8 uopnpr jest nim konsument, który jest dostatecz-
nie dobrze poinformowany, uważny i ostrożny; oceny dokonuje się z uwzględnieniem czynników 
społecznych, kulturowych, językowych i przynależności danego konsumenta do szczególnej grupy 
konsumentów, przez którą rozumie się dającą się jednoznacznie zidentyfikować grupę konsumen-
tów, szczególnie podatną na oddziaływanie praktyki rynkowej lub na produkt, którego praktyka 
rynkowa dotyczy, ze względu na szczególne cechy, takie jak wiek, niepełnosprawność fizyczna 
lub umysłowa. Jak wskazuje Prezes UOKiK zachowanie banku będące przedmiotem decyzji 
powinno być oceniane z perspektywy modelu przeciętnego konsumenta. W doktrynie wskazuje 
się, iż „stopniowy rozwój orzecznictwa ETS doprowadził do utrwalenia modelu konsumenta jako 
konsumenta rozważnego, przeciętnie zorientowanego, mającego prawo do rzetelnej informacji 
niewprowadzającej w błąd, zawierającej wszelkie niezbędne dane wynikające z funkcji i przezna-
czenia danego towaru. To, czego można oczekiwać od rozsądnego konsumenta wynika przede 
wszystkim z tego, jak daleko sięga obowiązek informacji handlowej, jej dostępności, jasności, 
niedwuznaczności, pełności i odpowiedzialności”26. Zauważa się także, iż konsument „atakowany 
jest niezwykle szeroką paletą towarów, usług, przy jednoczesnym utrzymywaniu jego pozycji jako 
słabszej strony kontraktu. Dodatkowo produkcja usług, w tym usług bankowych, doprowadziła do 
standaryzacji warunków umownych”27. Ważnym czynnikiem, który musi zostać w niniejszej sprawie 
wzięty pod uwagę jest fakt, iż umowy zawierane były w placówkach oznaczonych „Getin Noble 
Bank”. Konsument, nabywając usługi od banku, pokłada w nim znacznie większe zaufanie, co do 
sposobu działania, niż w stosunku do innych przedsiębiorców. Konsument wierzy, że bank zapew-
nia ochronę powierzonych mu środków i przekazuje konsumentowi najważniejsze i najistotniejsze 
informacje zawieranego kontraktu. Na dowód powyższego Prezes Urzędu przywołał stanowisko 
Komisji Nadzoru Finansowego28. Osobami poszkodowanymi w wyniku stosowania przedmiotowej 
praktyki są głównie osoby, które były już klientami banku zanim zaproponowano im nowy produkt. 
Konsument może być łatwo wprowadzony w błąd, bank proponując mu bowiem nowy produkt 
korzysta z wiedzy konsumenta, którą posiada on w stosunku do innego produktu bankowego, nie 
zdając sobie sprawy, że de facto proponowana usługa bankowa jest zupełnie inna, dużo bardziej 
skomplikowana i ryzykowna niż ta, którą znał do tej pory. Prezes Urzędu zauważył, iż w przedmio-
towym przypadku mamy do czynienia z konsumentami rozważnymi, przeciętnie zorientowanymi 
(zawierali już wcześniej umowy z bankiem) jednak nieprzygotowanymi merytorycznie do zawie-
rania umów o przystąpienie do nowego, skomplikowanego produktu proponowanego przez bank. 
W dalszej części Prezes UOKiK wykazał, iż kwestionowane działania banku stanowiły nieuczciwe 
praktyki rynkowe w rozumieniu art. 4 ust. 1 uopnp. W tym zakresie konieczne było rozważenie 
czy przedmiotowe praktyki były sprzeczne z dobrymi obyczajami i w istotny sposób zniekształci-
ły lub mogły zniekształcić zachowanie rynkowe przeciętnego konsumenta po zawarciu umowy. 
W niniejszej sprawie – jak wskazuje Prezes UOKiK – dobre obyczaje należy oceniać jako prawo 
do rzetelnej i jednoznacznej informacji, jaką w ramach przekazu profesjonalista–przedsiębiorca 

26 E. Łętowska: Europejskie prawo umów konsumenckich, C.H. Beck, Warszawa 2004, s. 73.
27 E. Rutkowska-Tomaszewska, Nieuczciwe praktyki na rynku bankowych usług konsumenckich, Lex, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2011.
28 Stanowisko w sprawie świadczenia przez firmy inwestycyjne usług doradztwa inwestycyjnego. Urząd Komisji NF Warszawa, dnia 27 marca 2012 r. 
Stanowisko można w pełni zastosować do banków i w omawianej decyzji.
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powinien kierować do przeciętnego konsumenta. Naruszenie tak rozumianych dobrych obycza-
jów zostało dokonane przez bank w niniejszej sprawie. Prezes Urzędu analizując Dyrektywy 
Parlamentu Europejskiego i Rady29 stanowiące, iż „staranność zawodowa” oznacza standard 
stosowania szczególnej wiedzy i staranności, których można w racjonalny sposób oczekiwać od 
przedsiębiorcy w jego relacjach z konsumentami, dokonał interpretacji klauzuli dobrych obyczajów 
i doszedł do wniosku, że jest to pojęcie znaczeniowo zbliżone do pojęcia „staranności zawodowej”. 
Zgodnie z art. 2 pkt e) Dyrektywy 2005/29/WE definiuje termin „istotne zniekształcenie zacho-
wania gospodarczego konsumentów” jako wykorzystanie praktyki handlowej w celu znacznego 
ograniczenia zdolności konsumenta do podjęcia świadomej decyzji i skłania go tym samym do 
podjęcia decyzji dotyczącej transakcji, której inaczej by nie podjął. Prezes Urzędu zwrócił uwagę 
na stanowisko Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego (dalej: UKNF) „iż instytucje finansowe oraz 
współpracujący z nimi pośrednicy powinni rzetelnie informować o oferowanym produkcie, w tym 
w szczególności o konstrukcji tego produktu, czynnikach warunkujących osiągnięcie ewentualne-
go zysku (…)”30. Prezes Urzędu przyjął, iż stosowana praktyka banku naruszała dobre obyczaje 
oraz mogła wprowadzać konsumentów w błąd i doprowadzić do podjęcia decyzji, których by nie 
podjęli, gdyby dysponowali pełnymi informacjami. Niniejsza decyzja znajduje odzwierciedlenie 
w stanowisku Najwyższej Izby Kontroli31: „Od lat rynek finansowy w Polsce rozwija się niezwykle 
dynamicznie. Wielość nowych usług i instrumentów finansowych oraz rosnący stopień ich skom-
plikowania sprawiają, że konsumenci często nabywają usługi i produkty finansowe, nie identyfi-
kując zagrożeń, jakie wiążą się z ich wykorzystaniem. Skutkiem tego mogą być nieoczekiwane 
koszty i straty. Podmioty działające na rynku finansowym zazwyczaj narzucają klientom warunki 
korzystania z oferowanych usług”.

W kolejnej decyzji Prezesa UOKiK nr DDK 4/2012 uznał on, iż ING Bank Śląski S.A. (da-
lej: Bank ING, Spółka) naruszył zbiorowe interesy konsumentów poprzez działania polegające 
na podawaniu w kampanii reklamowej wprowadzających w błąd informacji, dotyczących opłat 
za dokonywane przelewy w formie elektronicznej oraz pomijaniu kluczowych dla konsumentów 
informacji o opłatach za usługę. W niniejszej sprawie Prezes Urzędu wykazał istnienie wszyst-
kich przesłanek koniecznych dla stwierdzenia praktyk naruszających zbiorowe interesy konsu-
mentów. Ocena działań Banku w aspekcie stosowania praktyk naruszających zbiorowe interesy 
konsumentów przebiegała według schematu opisanego w poprzedniej decyzji. Ze względu na 
tożsamość stosowanych praktyk w obu decyzjach, jak również podstawę prawną postawionych 
zarzutów, analiza poprzedniej decyzji jest aktualna w niniejszym przypadku. Niemniej jednak 
w decyzji dotyczącej Banku ING na uwagę zasługuje zdanie tego przedsiębiorcy. Stanął on na 
stanowisku, iż reklamy skierowane były przede wszystkim do przeciętnych konsumentów, którzy 
korzystali już z usług banku i znają mechanizmy oraz koszty ich użytkowania, a reklamy te mają 
pomóc im w podjęciu decyzji o skorzystaniu z innej bezpłatnej usługi. Tym samym nie doszło do 
naruszenia przepisów upnpr.

29 Prezes UOKiK powołał się na art. 2 lit. H Dyrektywy 2005/29 WE, zmieniającą dyrektywę Rady 84/450/EWG, dyrektywy 97/7/WE, 98/27/WE i 2002/65/
WE oraz rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 (Dz.U. UE.L.2005149.22).
30 Stanowisko UKNF z dnia 26.09.2012 r. w sprawie praktyk sprzedażowych związanych z oferowaniem produktów inwestycyjnych skierowane do 
podmiotów z rynku bankowego i ubezpieczeniowego.
31 Informacja o wynikach kontroli zob. NIK, Funkcjonowanie Systemu Ochrony Praw Klientów Podmiotów Rynku Finansowego, 04.08.2014 r. Pobrano 
z: www.nik.gov.pl.
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Bank przedstawił dodatkowe wyjaśnienia na temat modelu przeciętnego konsumenta oraz 
specyficznych cech języka reklamy. W swoim piśmie podkreślił, że model przeciętnego konsu-
menta charakteryzuje: posiadanie wiedzy o otaczającej go rzeczywistości, cecha „racjonalno-
ści” postępowania oraz odpowiedni stopień krytycyzmu. Odstępstwo od tego modelu może być 
poczynione tylko w wypadku, gdy przekaz skierowany jest do konkretnej grupy konsumentów, 
która ze względu na występowanie pewnych cech (np. wiek, niepełnosprawność) powinna być 
chroniona w wyższym stopniu. Zdaniem banku osoby korzystające z Internetu, do których była 
kierowana kwestionowana reklama, do takiej grupy nie należą. Bank wskazał, że rozwój kon-
kurencyjności bankowości oraz technik marketingowych w Polsce nie pozostaje bez wpływu na 
model przeciętnego konsumenta. Zaznaczył, iż reklama kierowana była do osób intensywnie 
korzystających z Internetu, a nie do ogółu konsumentów. Bank podkreślał, że działania były ty-
powe i odpowiadały standardom reklamy, a najistotniejszą cechą reklamowanej usługi, świad-
czącą o jej unikatowości i odróżniającą ją od konkurencji, była w tym przypadku bezpłatność. 
Bank stanął na stanowisku, iż osoby korzystające aktywnie z internetu mają większą, szcze-
gólną wiedzę dotyczącą produktów finansowych. Tym czasem raport Związku Banków Polskich  
„NetB@ank. Bankowość Internetowa i Płatności Bezgotówkowa. Podsumowanie 2011 r.”. dowodzi 
iż obecnie z internetu oraz kont internetowych korzysta co raz więcej osób, także takich, które 
nie posiadają szczególnej wiedzy na temat użytkowania komputera lub produktów finansowych 
obsługiwanych za jego pomocą. Dlatego Prezes Urzędu przyjął, że to właśnie te grupy mogą być 
głównymi odbiorcami reklam, tym bardziej, że ich liczba na rynku znacznie wzrosła, jak dowodzi 
ww. raport32. Prezes UOKiK zakwestionował reklamę banku, która dotyczy pierwszego etapu 
kontraktu, czyli jeszcze przed zawarciem umowy. Warto zwrócić uwagę na stanowisko wyrażone 
przez SOKiK33: „konsument, do którego reklama jest kierowana ma prawo do rzetelnej informacji 
już w chwili zapoznania się z reklamą bez konieczności zasięgania jej dopiero w miejscu sprze-
daży u powoda; przedsiębiorca ma obowiązek poinformowania w sposób rzetelny i prawdziwy 
o cechach oferowanego towaru już w reklamie, a klient zwabiony jego ofertą nie ma obowiąz-
ku jej weryfikacji w miejscu sprzedaży”. Zdaniem banku przekazanie większej ilości informacji 
mogłoby wręcz wpłynąć negatywnie na procesy interpretacyjne klienta, który nie byłby w stanie 
zrozumieć przekazu reklamowego. W omawianym przypadku naruszenie przejawia się w prezen-
towaniu reklam, których treść wprowadza konsumentów w błąd, co zostało uznane za działanie  
bezprawne.

Jedna z ostatnich decyzji Prezesa UOKiK nr RWA 5/2014 wydana w sprawie Banku BPH 
Spółka Akcyjna (dalej: BPH) dotyczyła działań banku, który przy zawieraniu umów o kredyt kon-
sumencki pozbawiał konsumenta rzetelnej, prawdziwej i pełnej informacji o wartości wszystkich 
środków pieniężnych, które kredytodawca udostępnia konsumentowi na podstawie umowy kre-
dytu. Bank podawał informację o całkowitej kwocie kredytu obliczonej przy założeniu, że powinna 
ona uwzględniać kredytowane koszty kredytu. W świetle art. 13 ust. 1 pkt 5 ustawy o kredycie 
konsumenckim34 (dalej: uokk), kredytodawca jest zobowiązany podać całkowitą kwotę kredytu.  
 

32 Od końca 2006 r. do końca 2011 r. liczba klientów bankowości elektronicznej wzrosła o ponad 5,58 miliona, czyli o 135%. Zob. Związek Banków 
Polskich, NetB@ank. Bankowość Internetowa i Płatności Bezgotówkowa. Podsumowanie 2011 r. Raport (dostępny na: www.zbp.pl).
33 Wyr. SOKiK z dnia 19.12.2007 r., XVII AmA 64/07 (niepubl.).
34 Ustawa z dnia 12.05.2011 r. o kredycie konsumencki (Dz.U. Nr 126, poz. 715 ze zm.).
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Zgodnie z art. 5 pkt 7 uokk przez całkowitą kwotę kredytu należy rozumieć sumę wszystkich środ-
ków pieniężnych, które kredytodawca udostępnia konsumentowi na podstawie umowy o kredyt 
do swobodnej dyspozycji. Natomiast stosownie do art. 5 pkt 8 uokk całkowita kwota do zapłaty 
przez konsumenta jest to suma całkowitego kosztu kredytu i całkowitej kwoty kredytu. Wszelkie 
koszty w szczególności odsetki, opłaty, prowizje, podatki i marże stanowią całkowite koszty kre-
dytu, które konsument jest zobowiązany ponieść w związku z umową o kredyt. Wobec powyższe-
go kredytowane koszty kredytu nie mogą zawierać się w całkowitej kwocie kredytu. Odmienne 
stanowisko oznaczałoby podwójne uwzględnienie kredytowanych kosztów kredytu w całkowitej 
kwocie do zapłaty przez konsumenta. 

Komisja Europejska przedstawiła swoje stanowisko w „Wytycznych w sprawie stosowa-
nia przepisów dyrektywy o kredycie konsumenckim dotyczących rzeczywistej rocznej stopy 
oprocentowania”35. Zgodnie z powołanym dokumentem całkowita kwota kredytu (total amount of 
credit) nie obejmuje całkowitych kosztów kredytu.

W omawianej decyzji Prezes UOKiK wskazuje, iż „za takim stanowiskiem przemawia również 
ratio legis regulacji, która w art. 13 ust 1 pkt 5 uokk, zobowiązuje kredytodawcę do poinformowania 
konsumenta o całkowitej kwocie kredytu. Sprowadza się ona do konieczności udzielenia konsu-
mentowi przed zawarciem umowy o kredyt rzetelnej informacji o wysokości kwoty, jaką będzie 
mógł dysponować w sposób dowolny po zawarciu umowy”.

Powyższe argumenty pozwoliły uznać działania banku za praktyki naruszające zbiorowe 
interesy konsumentów. W niniejszym temacie nie bez znaczenia pozostaje wpływ orzecznictwa 
sądów36 oraz stanowiska doktryny37 na definicję przeciętnego konsumenta. Sądy w wielu przypad-
kach pozwalają sobie na odstąpienie od modelu unijnego. W powyższym wyroku Sąd odwołał się 
do dopuszczalności modyfikacji wzorca przeciętnego konsumenta z uwagi na czynniki społeczne, 
kulturowe i językowe, co uważam za poważny błąd. Takie działanie stanowi lekceważenie procesu 
pełnej harmonizacji i eliminacji wszelkich różnic w regulacjach krajowych. Cel dyrektywy 2005/29/
WE o nieuczciwych praktykach handlowych powinien być realizowany. Ustanowienie wspólnych 
reguł zwalczania nieuczciwych praktyk rynkowych oraz spójnego i jednolitego systemu ochrony 
konsumentów dyktuje przyjęcie jednego wspólnego wyjściowego modelu konsumenta jednako-
wego dla rynku wewnętrznego.

Praktyka orzecznicza Prezesa UOKiK z poprzednich lat pokazuje różnorodność spraw, 
w których dochodziło do wprowadzania konsumentów w błąd za pośrednictwem reklamy usług 
bankowych. Praktyki banków w tym zakresie są niekorzystne dla rynku finansowego. Przekazy 
informacyjne są nieprawdziwe, nieszczere i niejasne przez co wpływają negatywnie na postrze-
ganie banków przez klientów będących konsumentami. Znacząco zaniżają zaufanie do usług 
finansowych oferowanych przez banki.

35 Europen Commision, Commision Staff working document, Guidelines on the application of Cirective 2008/48/EC (Consumer Credit Directive) in 
relations to costs and the Annual Percentage Rate of charge, SWD (2012) 128 final, Bruksela 8.05.2012, s. 11.
36 Wyr. SN z dnia 8.05.2014 r., sygn.. akt III SK 45/13. Pobrano z: internetowa baza orzeczeń SN www.sn.pl/orzecznictwo; Wyr. SA z dnia 29.09.2011 r. 
sygn. akt VI Aca 747/11, portal orzeczeń SA w Warszawie, 27.11.2012.
37 A. Tischner [w:] E. Nowińska, D. Kasprzycki (red), Nieuczciwe praktyki rynkowe. Ocena regulacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 
Kraków 2012, s. 125.
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IV.	Zaniechania	niezwłocznego	przekazywania	 
do	Biura	Informacji	Kredytowej	 

informacji	o	wygaśnięciu	zobowiązań	kredytobiorców
Przedmiotem decyzji Prezesa UOKiK wydanych w latach 2012–2014 były także praktyki po-

legające na opieszałości banków w przekazywaniu informacji gospodarczych o konsumentach do 
Biura Informacji Kredytowej S.A. (dalej: BIK)38. Prezes Urzędu w niniejszych sprawach analizo-
wał praktyki stosowane przez banki pod kątem ich zgodności z art. 3 ust. 1 ustawy o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji (dalej: uznk)39 oraz przepisami uokik. Potwierdzeniem doniosłości prob-
lemu i permanentnego charakteru stosowanej praktyki są wysokie kary finansowe nałożone na 
banki. W decyzji Prezesa UOKiK nr RKR 57/2012 w sprawie dot. Banku Polska Kasa Opieki S.A. 
kwota kary wyniosła prawie dwa miliony złotych, mimo umorzenia postępowania, co do jednego 
z postawionych zarzutów. 

W powyższej sprawie bankowi zostały postawione dwa zarzuty. Pierwszy z nich polegający 
na przekazywaniu do BIK informacji dotyczących wygaśnięcia zobowiązania niezgodnie z § 5 
ust. 1 rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu przetwarzanych informacji (...). Drugi 
zarzut polegający na nieprzekazywaniu do BIK informacji o wykonaniu zobowiązania przez kredy-
tobiorców w sytuacji, gdy wykonanie zobowiązania nastąpiło po dacie przekazania do BIK Wsadu 
Informacyjnego – co, jako naruszające dobre obyczaje, może stanowić czyn nieuczciwej konku-
rencji. Ustosunkowując się do pierwszego przedstawionego zarzutu, bank uznał go w niniejszej 
sprawie za bezpodstawny z powodu braku naruszenia interesu prawnego konsumentów oraz 
z powodu braku bezprawności w jego działaniach. W ocenie banku, biorąc pod uwagę wąski cel 
przetwarzania danych, nie można z obowiązku niezwłocznego przekazania przez bank komunikatu 
dotyczącego daty usunięcia informacji o wygaśnięciu zobowiązania wywodzić interesu prawnego 
konsumenta, w tym jego naruszenia. Bank zwrócił uwagę, iż jego działania powinny być zgodne 
z § 5 ust. 1 rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu przetwarzanych informacji (…)40, 
co wiąże się przede wszystkim z „niezwłocznym” przekazywaniem komunikatu dotyczącego daty 
usunięcia informacji. Interpretując użyte we wskazanych wyżej przepisie określenie „niezwłocznie”, 
w ocenie banku, należy posłużyć się wypracowaną w prawie cywilnym bogatą doktryną i orzeczni-
ctwem. Zgodnie z powyższym „niezwłocznie” nie oznacza „natychmiast”, lecz bez nieuzasadnione-
go opóźnienia. Jak wskazał bank, jest to termin realny, a przy jego spełnieniu należy uwzględnić 
okoliczności miejsca i czasu, rodzaj i rozmiar świadczenia41. W zakresie pojęcia „niezwłocznego 
świadczenia” powinny decydować każdorazowo okoliczności konkretnego przypadku42. Bank pod-
kreślił, iż „niezwłoczność” oznacza konieczność respektowania czasu potrzebnego dłużnikowi do 
zabezpieczenia prawidłowego wykonania zobowiązania. Długość tego czasu zależna jest od skon-
kretyzowanego zobowiązania. Czasu potrzebnego do niezwłocznego wykonania zobowiązania nie 

38 Biuro Informacji Kredytowej S.A. (BIK) jest instytucją utworzoną przez Związek Banków Polskich oraz banki w październiku 1997 r. Działa w oparciu 
o art. 105 ust. 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Prawo bankowe (Dz.U. z 2002 r., nr 72, poz. 665 ze zm.).
39 Ustawa z dnia 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003 r., nr 153, poz. 1503 ze zm.).
40 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27.03.2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu przetwarzanych informacji dotyczących osób fizycznych 
po wygaśnięciu zobowiązania wynikającego z umowy zawartej z Bakiem lub inną instytucją ustawowo upoważnioną do udzielania kredytów oraz trybu 
usuwania tych informacji (Dz.U. Nr 56 poz. 373).
41 Wyr. SN z dnia 13.12.2006 r., II CSK 293/06, LEX nr 453147.
42 Ag. Rzepecka-Gil, Komentarz do art. 455 k.c., LEX 2010.
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da się oznaczyć sztywno określoną liczbą dni czy tygodni43. Podsumowując powyższą interpretację, 
bank stwierdził, iż nie istnieje sztywny termin, w którym bank jest zobowiązany do przekazania 
do BIK komunikatu dotyczącego daty usunięcia informacji, a jednocześnie przy określeniu ram 
czasowych niezwłoczności należy uwzględnić realność terminu, przez którą rozumie się czas nie-
zbędny do zabezpieczenia prawidłowego wykonania zobowiązania stosownie do wymagań dobrej 
wiary i zwyczajów uczciwego obrotu. Bank uznał, iż postępuje zgodnie z § 5 ust. 1 rozporządzenia 
w sprawie szczegółowego zakresu przetwarzanych informacji (...), gdyż komunikat dotyczący daty 
usunięcia informacji przekazuje do BIK niezwłocznie. Reasumując, bank stwierdził, iż w zakresie 
pierwszego z przedstawionych powyżej zarzutów, nie stosuje praktyk naruszających zbiorowe interesy  
konsumentów. 

Ustosunkowując się do drugiego z postawionych zarzutów, bank również nie uznał stanowiska 
Prezesa UOKiK. Bank podał, iż razem z BIK stosuje aktualne możliwości i rozwiązania techniczne 
do płynnej i szybkiej wymiany informacji w zakresie przekazywania danych. W ocenie banku po-
stawienie zarzutu w zakresie stosowania praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów 
na kredytobiorców, tj. podmioty, które nie zawsze są konsumentami jest sprzeczne z art. 24 uokik. 
Jednocześnie zwrócił uwagę iż brak bieżącej aktualizacji informacji w BIK ze strony banku nie 
może mieć ujemnych konsekwencji dla kredytobiorców, w postaci trudności z uzyskaniem kolej-
nego kredytu w innym banku. Zasady przekazywania informacji do BIK są wspólne dla wszystkich 
banków i obecnie możliwości techniczne nie przewidują innego trybu postępowania. W ocenie 
banku, uwzględniając jednolitą praktykę banków w zakresie częstotliwości przekazywania danych 
do BIK, zarzut naruszenia przez bank w tym zakresie dobrych obyczajów jest bezpodstawny. 
Dalej bank wskazał, iż w kontekście relacji z konsumentami „sprzeczne z dobrymi obyczajami są 
działania, które zmierzają do niedoinformowania, dezorientacji, wywołania błędnego przekonania 
u klienta, wykorzystania jego niewiedzy lub naiwności44 (...)”, czyli takie działanie, które potocz-
nie określone jest jako nieuczciwe, nierzetelne, odbiegające in minus od przyjętych standardów 
postępowania45. Bank podał, iż aby ocenić czy doszło do naruszenia dobrych obyczajów, należy 
wziąć pod uwagę, jakie standardy postępowania zostały naruszone oraz czy w takim przypadku 
zachowanie banku jest nieuczciwe lub nierzetelne, a zarazem względem konsumenta nieetycz-
ne. W tym miejscu bank podkreślił, iż w zakresie przesyłania informacji do BIK, bank zachowuje 
standardy właściwe całemu rynkowi bankowemu. W ocenie banku jego postępowanie jest w tym 
zakresie rzetelne, transparentne, przewidywalne i uczciwe. W niniejszej sprawie bank przywołał 
stanowisko Związku Banków Polskich (dalej: ZBP), które stanowi odzwierciedlenie stanowiska banku 
odnośnie do zarzutu naruszenia przez bank § 5 ust. 1 rozporządzenia w sprawie szczegółowego 
zakresu przetwarzanych informacji (...). ZBP uznał za istotny fakt, iż Generalny Inspektor Danych 
Osobowych (GIODO) wielokrotnie badał w postępowaniach toczących się ze skarg klientów oraz, 
w prowadzonych z urzędu, postępowaniach kontrolujących zasady funkcjonowania BIK i nigdy nie 
dopatrzył się w jego funkcjonowaniu zarzutów będących przedmiotem niniejszego postępowania. 
Na 633 podmioty sektora finansowego Bank jako pierwszy wdrożył cotygodniowe przekazywanie 
Wsadów Informacyjnych do BIK. ZBP podniósł, iż nie jest zasadne powoływanie się na naruszenie 

43 Z. Gawlik, Komentarz do art. 455 k.c., LEX 2010.
44 Wyr. SOKiK z dnia 23.02.2006 r., sygn. akt XVII Ama 118/04, LEX nr 183979.
45 A. Wędrychowska-Krapińska [w:] A. Stawicki, E. Stawicki (red.), Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów, Komentarz, LEX, Wolters Kluwer, 
Warszawa 2010, s. 544.
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dobrych obyczajów w przypadku powszechnego stosowania określonej praktyki, która dodatkowo 
nie była dotychczas kwestionowana przez organy właściwe do kontroli instytucji finansowych. 

Punktem wyjścia do rozstrzygnięcia w niniejszej sprawie jest ustalenie czy działania banku 
mogły nosić znamiona praktyk naruszające zbiorowe interesy konsumentów. Naruszenie nastę-
puje wówczas, gdy spełnione są łącznie dwa kryteria. Działania przedsiębiorcy noszą znamiona 
bezprawności oraz działania te naruszają zbiorowe interesy konsumentów. Ocena działań banku 
została przeprowadzona oddzielnie w odniesieniu do każdego z zarzutów. Przesłanka bezpraw-
ności w odniesieniu do pierwszego zarzutu. W zakresie terminu „niezwłocznie” Prezes UOKiK 
szeroko wypowiedział się w uzasadnieniu niniejszej decyzji. Termin, w jakim banki lub instytucje 
ustawowo upoważnione do udzielania kredytów winny przekazywać komunikat dotyczący daty 
usunięcia ze zbioru informacji został przez ustawodawcę uznany za istotny na tyle, że uregulował 
go bezpośrednio w § 5 ust. 1 wspominanego rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu 
przetwarzanych informacji (...), poprzez użycie sformułowania „niezwłocznie”. Ustawodawca nie 
zdefiniował tego pojęcia, a zatem, dokonując oceny czy stosując opisaną wyżej procedurę prze-
kazywania do BIK Wsadów Informacyjnych, Bank działał zgodnie z § 5 ust. 1 ww. rozporządze-
nia, należy posłużyć się wypracowanym w prawie cywilnym orzecznictwem. Bank, polemizując 
ze stanowiskiem Prezesa UOKiK, słusznie podniósł, iż „niezwłocznie” nie oznacza „natychmiast”, 
lecz bez nieuzasadnionego odwlekania. Zwrócił również uwagę na złożoność i czasochłonność 
procedury przekazywania do BIK informacji. 

Należy wskazać, iż kluczowym w niniejszej sprawie jest orzecznictwo dotyczące interpretacji 
pojęcia „niezwłocznie” w prawie cywilnym. Stanowisko orzecznictwa nie jest jednolite. Wskazane 
przez bank zdanie jest wyrazem jednego z dwóch, ukształtowanych w orzecznictwie, podejść 
w zakresie interpretacji ww. pojęcia. Drugie z podejść bardziej restrykcyjnie traktuje pojęcie „nie-
zwłoczności” w odniesieniu do terminu spełnienia świadczenia. Wprawdzie interpretacja ta również 
wskazuje, iż czasu potrzebnego do niezwłocznego wykonania zobowiązania nie da się oznaczyć 
sztywno, to jednak przyjmuje się, iż spełnienie świadczenia oznacza spełnienie w terminie około 
dwóch tygodni lub 14 dni46. Problem ten był już rozstrzygany przez Sąd Najwyższy47, gdzie uznał 
on konieczność ujednolicenia zwrotów niedookreślonych przez ustawodawcę (w tym pojęcia „nie-
zwłocznie”) i stwierdził, iż ich skonkretyzowanie „(...) powinno być wyrażone w ścisłych jednost-
kach czasu. Za taki termin, jak już była mowa, należy uznać okres dwóch tygodni”. Należy w tym 
miejscu podkreślić, iż uchwała ta została wpisana do księgi zasad prawnych i jako taka nabrała 
cech właściwych dla aktu normatywnego. 

Wobec powyższego nie można się zgodzić, że przekazywanie przez bank stosownych infor-
macji do BIK w terminie od 4 do 8 tygodni następuje niezwłocznie. Prezes UOKiK zwrócił uwagę, 
iż umowa zawarta pomiędzy bankiem a BIK nakładała na bank obowiązek przesyłania Wsadów 
Informacyjnych do 28 dnia każdego miesiąca według stanu na ostatni dzień miesiąca poprze-
dzającego przesłanie tego Wsadu48. Umowa zawarta z BIK nie tylko przewidywała możliwość 

46 Wyr. SN z dnia 28.05.1991 r., II CR 623/90, LEX nr 9056; Wyrok SN z dnia 6 .07.2011 r., ICSK 576/09, LEX nr 1050451; Wyr.SA we Wrocławiu 
z dnia 20.03.2012 r. I ACa 191/12, LEX nr 1130916.
47 Uchwała SN z dnia 30.12.1988 r. III CZP 48/88, OSNC 1989, nr 3, poz. 36.
48 W praktyce oznaczać to powinno, iż w hipotetycznym przypadku, w którym zobowiązanie klienta Banku wygasło 1-go dnia danego miesiąca, to 
informacja o tym zdarzeniu, jak i powiązane z tym informacje (np. o dacie usunięcia informacji) winna być przekazana do BIK wcześniej niż po 8 ty-
godniach. Tymczasem, w omawianym przypadku bank ograniczył się do przesyłania raz w miesiącu Wsadów Informacyjnych, rezygnując z aktualizacji 
danych zawartych w tych Wsadach.
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częstszych aktualizacji informacji, ale wręcz nakładała obowiązek takiego działania. Jak wskazał 
Prezes UOKiK niezależnie od przyjętej wykładni pojęcia „niezwłocznie” należy uznać działania 
Banku w omawianym zakresie za sprzeczne z § 5 ust. 1 rozporządzenia w sprawie szczegółowe-
go zakresu przetwarzanych informacji (...). Prezes UOKiK po przeanalizowaniu niniejszej sprawy 
stwierdził, iż kolejna przesłanka naruszenia zbiorowego interesu konsumentów nie została speł-
niona, interes prawny konsumentów nie był bowiem zagrożony ani też naruszony nawet w sytuacji 
opieszałego przekazywania do BIK komunikatu. Z przeanalizowanego stanu faktycznego wynika, 
że dla każdego potencjalnego konsumenta nie ma znaczenia czy bank przekaże do BIK komu-
nikat o dacie usunięcia informacji dotyczących jego zobowiązania niezwłocznie, czy też dopiero 
po 8 tygodniach, skoro informacje te będą przetwarzane przez kolejne 5 lub 12 lat. 

Prezes UOKiK, nie mając możliwości wydania decyzji merytorycznej, orzekł o umorzeniu 
postępowania w zakresie pierwszego zarzutu. Aby działanie banku mogło być uznane w kon-
tekście drugiego zarzutu postawionego w przedmiotowym postępowaniu za czyn nieuczciwej 
konkurencji, powinno spełniać przesłankę sprzeczności z dobrymi obyczajami i jednocześnie 
zagrażać lub naruszać interes klienta. W doktrynie i orzecznictwie wskazuje się, że dobre oby-
czaje to uczciwe zasady postępowania i ustalone zwyczaje w ujęciu etyczno-moralnym, to normy 
postępowania utrwalone i powszechnie przyjęte w danym społeczeństwie. Literatura dopuszcza 
dokonywanie stosownych ocen w zakresie dobrych obyczajów na podstawie postanowień za-
wartych w kodeksach etycznych opracowywanych dla poszczególnych grup zawodowych49. Co 
się tyczy obowiązujących w bankowości zwyczajów, w tym też dobrych obyczajów – jak wskazał 
Sąd Apelacyjny w Warszawie – to zostały one skodyfikowane w tzw. Zasadach Dobrej Praktyki 
Bankowej50. Zgodnie z tymi Zasadami 51 „banki, uznając, iż są instytucjami zaufania publicznego, 
w swojej działalności kierują się przepisami prawa, uchwałami samorządu bankowego, normami 
przewidzianymi w Zasadach oraz dobrymi zwyczajami kupieckimi, z uwzględnieniem zasad: pro-
fesjonalizmu, rzetelności, rzeczowości, staranności i najlepszej wiedzy”. Prezes UOKiK zauważył, 
iż bank w niniejszej sprawie dopuścił się naruszenia dobrych obyczajów w powyższym znaczeniu. 
Przesłanka bezprawności została wypełniona poprzez naruszenie dobrych obyczajów. Naruszenie 
interesu konsumentów może być powiązane z naruszeniem interesów gospodarczych konsumen-
tów. W ocenie Prezesa Urzędu w niniejszej sprawie praktyki banku naruszają zarówno gospo-
darczy interes konsumentów, jak i nieekonomiczny. W tym ostatnim zakresie, według poglądów 
doktryny, należy też uwzględniać niewygodę organizacyjną, mitręgę, stratę czasu, nierzetelność 
traktowania, wprowadzenie w błąd, a także naruszenie prywatności52. W odniesieniu do drugiego 
postawionego zarzutu obie przesłanki zostały wykazane. 

Innym przykładem nadużyć banków, dotyczących zaniechania w przekazywaniu stosownych 
informacji do BIK, jest decyzja w sprawie BRE BANK S.A. (dalej: BRE Bank), Prezes UOKiK 
postawił analogiczny zarzut BRE Bank, jak w poprzedniej sprawie. W niniejszej decyzji Prezesa 
UOKiK nr RKR 45/2013 kara wyniosła ponad półtora miliona złotych. W toku postępowania 
Prezes przedstawił bardzo podobną analizę stanu faktycznego. Zwrócił dodatkowo uwagę na 
fakt, iż działania banku mogą być również rozpatrywane w aspekcie działań antykonkurencyjnych 
49 M. Kępiński, Problemy ogólne nowej ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, RPEiS 1994, nr 2.
50 Załącznik nr 1 do uchwały nr 6 XVIII Walnego Zgromadzenia Związku Banków Polskich z dnia 26.04.2007 r. ze zm.
51 Rozdział I postanowienie nr 2 Zasady dobrej praktyki bankowej.
52 E. Łętowska, Prawo Umów Konsumenckich, C.H. Beck, Warszawa 2002, s. 341.
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wobec innych banków, ponieważ na skutek opieszałej aktualizacji danych przekazywanych przez 
bank do BIK, inne banki mogą odmówić udzielenia kredytu konsumentowi i tym samym stracić 
potencjalnego klienta. 

V. Podsumowanie
Rynek usług finansowych w Polsce stale dynamicznie się rozwija. Prezes UOKiK monitoruje 

działania banków. W omówionych powyżej decyzjach zostały przedstawione tylko niektóre z prak-
tyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów w sektorze finansowym. Problem sprawnego 
funkcjonowania usług na rynku finansowym jest złożony. Kontrole Prezesa UOKiK to tylko jedno 
z działań, które należało by odpowiednio stymulować by doprowadzić do większej przejrzystości 
usług finansowych i tym samym wzmocnić pozycję konsumenta. Działalność Prezesa UOKiK 
choć prowadzona jest zgodnie z prawem i coraz bardziej aktywna to nie stwarza konsumentom 
dostatecznej ochrony. NIK wskazuje na możliwości wzmocnienia systemu ochrony praw konsu-
mentów poprzez zwiększenie prewencyjnego oddziaływania na przedsiębiorców w celu ograni-
czenia praktyk naruszających interesy konsumentów, m.in. poprzez nagłaśnianie kar, podkreślanie 
ich nieuchronności czy zacieśnienie współpracy między poszczególnymi instytucjami w zakresie 
przekazywania informacji o praktykach podlegających sankcjom53. 

Uchwalona w dniu 10 czerwca 2014 r. ustawa o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i kon-
sumentów oraz ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, wprowadza szereg zmian mających 
na celu wzmocnienie krajowego systemu ochrony konkurencji i konsumentów. Prezes UOKiK 
będzie miał możliwość publicznego ostrzegania o praktykach naruszających zbiorowe interesy 
konsumentów, które mogą narazić ich na poważne straty finansowe. Wprowadzenie instytucji pub-
licznego ostrzegania przez Prezesa UOKiK (art. 73a) poprzez podanie do publicznej wiadomości 
informacji o praktykach naruszających zbiorowe interesy konsumentów stworzy nowe narzędzie 
do zwalczania nielegalnych praktyk również na rynku usług finansowych.

Należałoby również zadbać o większą świadomość konsumentów w zakresie możliwości 
skutecznej ochrony i dochodzenia swoich praw. Nie bez zarzutu pozostają też same banki, które 
jako przedsiębiorcy odgrywają szczególną rolę w obrocie gospodarczym. Działają nie tylko na 
własny rachunek, ale dodatkowo muszą wypełniać powierzone im zadania w zakresie ochrony 
środków pieniężnych m.in. konsumentów – najsłabszych uczestników rynku. Jako instytucje za-
ufania publicznego zamiast działać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, wykorzystują 
wiarę klientów, stosując nieuczciwe praktyki rynkowe, czym naruszają zbiorowe interesy kon-
sumentów. Potwierdzają to liczne decyzje Prezesa UOKiK jako organu działającego na rzecz 
ochrony ich praw i interesów. 

Ujednolicenie stanowiska sądów oraz doktryny w kluczowych kwestiach dotyczących prob-
lemów nadużywania przez banki niedozwolonych praktyk na rynku usług finansowym usprawni-
łoby system ochrony konsumentów, jak również wprowadziło jasne zasady, bardziej zrozumiałe 
dla obu stron.

53 Informacja o wynikach kontroli – zob. NIK, Funkcjonowanie Systemu Ochrony Praw Klientów Podmiotów Rynku Finansowego, 04.08.2014 r. adre-
sem pobrano z: www.nik.gov.pl. 
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Konkurencja	dynamiczna	w	teście	istotnego	ograniczenia	
efektywnej	konkurencji.

Glosa do wyroku Sądu z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie T-79/12,  
Cisco Systems, Inc. i Messagenet SpA przeciwko Komisji Europejskiej

I.	Wstęp
Przedmiotem niniejszej glosy jest wyrok Sądu z dnia 11 grudnia 2013 roku (dalej: Wyrok)1, 

w sprawie żądania stwierdzenia nieważności decyzji Komisji Europejskiej C(2011) 7279 z dnia 
7 października 2011 r., uznającej za zgodną z rynkiem wewnętrznym oraz porozumieniem 
o Europejskim Obszarze Gospodarczym koncentrację przedsiębiorstw, polegającą na nabyciu 
przez Microsoft Corporation 100% akcji spółki Skype Global Sarl (dalej: Decyzja)2. Wyrok dotyczy 
największej transakcji przeprowadzonej przez Microsoft Corporation, będąc jednocześnie niezwy-
kle interesującym przykładem zastosowania testu istotnego ograniczenia efektywnej konkurencji3 
(dalej: test SIEC) zarówno przez Komisję Europejską (dalej: Komisja), jak i przez Sąd. 

Treść uzasadnienia Wyroku wskazuje, że organy antymonopolowe badając potencjalną istot-
ność ograniczenia konkurencji, do którego może dojść w wyniku dokonania notyfikowanej transak-
cji, biorą pod uwagę szeroki wachlarz czynników ekonomicznych. Takie holistyczne podejście do 
zakresu składników testu SIEC wskazuje na zastosowanie nie tylko analizy porównawczej przed 
i po transakcyjnej struktury rynków właściwych, lecz także analizy funkcjonalnej. Komentowane 
orzeczenie jest równocześnie przykładem przeprowadzenia prospektywnej analizy dynamiki 
rynków, na które wpływa notyfikowana koncentracja. Zawiera ono istotne z punktu widzenia pra-
wa ochrony konkurencji wskazówki dotyczące skutków horyzontalnych oraz konglomeratowych 
koncentracji przedsiębiorstw. 

II.	Stan	faktyczny
Na etapie wydawania decyzji Komisja, dokonując badania planowanej koncentracji przez 

zastosowanie testu istotnego ograniczenia efektywnej konkurencji, w pierwszej kolejności wyzna-
czyła dwa rynki właściwe: rynek łączności konsumenckiej (consumer communications services) 
oraz rynek łączności biznesowej (enterprises comunications services)4. Zdaniem Komisji na po-
trzeby analizy nie było konieczne przeprowadzenie bardziej szczegółowych podziałów wewnątrz 
każdej z tych dwóch kategorii łączności. W swojej analizie Komisja odniosła się jednak do moż-
liwie najwęższych segmentów, w których jej zdaniem usługi Microsoft pokrywały się z usługami 
Skype. Dotyczyło to m.in. segmentu komunikatorów wykorzystywanych w komputerach osobistych 
działających w systemie operacyjnym Windows, segmentu połączeń głosowych wykonywanych 

1 Wyrok Sądu (czwarta izba) z dnia 11 grudnia 2013 r. Cisco Systems, Inc. i Messagenet SpA v. Komisja Europejska.
2 Decyzja Komisji Europejskiej z dnia 7 października 2011 roku, sprawa COMP/M.6281 – Microsoft/Skype.
3 Art. 2 (2) Rozporządzenia Rady (WE) Nr 139/2004 z dnia 20 stycznia 2004 roku w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorstw.
4 Pkt 10–17 Decyzji. 
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przez komputery osobiste działających w systemie Windows i segmentu łączności wideo za po-
mocą tego samego rodzaju komputerów. Po przeprowadzeniu analizy Komisja uznała, że nawet 
w tych ścisłych segmentach transakcja nie budziła poważnych wątpliwości, co do zgodności 
z rynkiem wewnętrznym5. W szczególności, Komisja odniosła się do segmentu łączności wideo 
przez komputery osobiste, działające w systemie Windows (tzw. ścisły rynek), gdzie Microsoft po 
dokonaniu transakcji osiągnąłby udział w wysokości między 80 i 90%. Komisja stwierdziła, że na 
takim „ścisłym rynku” Microsoft będzie stale podlegał presji konkurencyjnej. 

W Decyzji przeanalizowano również potencjalne antykonkurencyjne skutki konglomeratowe 
na rynku usług łączności biznesowej, stwierdzając ich brak6. W tym aspekcie jedna z obaw do-
tyczyła możliwości, utworzenia preferencyjnego połączenia grupy klientów spółki Skype i grupy 
klientów korzystających z oprogramowania Lync, opracowanego przez Microsoft i przeznaczo-
nego dla przedsiębiorstw7. Komisja wskazała, że nowy podmiot nie byłby zdolny ani skłonny do 
zastosowania tam strategii wykluczenia, a nawet gdyby tak się stało, jej antykonkurencyjne skutki 
były mało prawdopodobne8. W Decyzji przeanalizowano także czy koncentracja spowoduje skutki 
konglomeratowe na rynku łączności konsumenckiej, przy uwzględnieniu istotnej pozycji, z jakiej 
korzystały niektóre produkty spółki Microsoft (jak system Windows, przeglądarka Windows Internet 
Explorer oraz oprogramowanie Microsoft Office), na rynkach oprogramowania komputerowego. 
W tym zakresie Komisja uznała, że nowy podmiot byłby zdolny, ale nie byłby skłonny do wyko-
rzystania swojej pozycji, poprzez pogorszenie interoperacyjności pomiędzy swoimi produktami 
a produktami konkurentów lub poprzez praktyki partnerskie czy też sprzedaż wiązaną9. 

W dniu 15 lutego 2012 roku Cisco Systems Inc. i Messagenet SpA, uczestniczące w postę-
powaniu w sprawie kontroli koncentracji Microsoft/Skype, wniosły do Sądu skargę na Decyzję. 
Skarżące spółki, wnosząc m.in. o stwierdzenie nieważności Decyzji, podniosły m.in. dwa zarzuty 
oczywistego błędu w ocenie, popełnionego przez Komisję przy zastosowaniu art. 2 i 6 rozpo-
rządzenia nr 139/2004, tj.: (i) zarzut dotyczący oceny horyzontalnych skutków koncentracji dla 
rynku komunikacji biznesowej, jakie miałoby ewentualne połączenie bazy użytkowników spółki 
Skype z usługami Lync oraz (ii) zarzut dotyczący możliwość wykorzystania przez Microsoft silnej 
pozycji na rynku łączności konsumenckiej, w szczególności łączności wideo jako dźwigni w celu 
zakłócenia warunków konkurencji na rynku łączności biznesowej (skutki konglomeratowe). 

III.	Ustalenia	prawne	wyroku
Odwołując się do Sądu, w zakresie pierwszego z przedstawionych zarzutów, skarżące spółki 

twierdziły, że Komisja powinna dokładniej przeanalizować antykonkurencyjne skutki koncentracji, 
w szczególności badając czy rozwiązaniem wskazywanych problemów mogłoby być nałożenie 
behawioralnych środków zaradczych mających zapewnić interoperacyjność pomiędzy usługami 
łączności oferowanymi przez Microsoft a oferowanymi przez konkurencyjnych dostawców. Skarżące 
wskazywały w szczególności na bardzo wysoki udział rynkowy na tzw. ścisłym rynku. Wyrokujący 
sąd stwierdził, że co prawda zarówno wytyczne Komisji w sprawie koncentracji horyzontalnych, 

5 Pkt 96–132 Decyzji. 
6 Pkt 203–221 Decyzji. 
7 Pkt 12 Wyroku.
8 Pkt 213–221 Decyzji. 
9 Pkt 10 Wyroku.
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jak i orzecznictwo wskazują, że udział w wysokości powyżej 50% pozwala na domniemanie po-
siadania pozycji dominującej, jednak dzieje się tak jedynie wtedy, kiedy rynek właściwy został 
w decyzji określony10. Takie samo stwierdzenie dotyczyło wskaźnika koncentracji rynku – indeksu 
HHI. W skarżonej decyzji Komisja poprzestała natomiast na rozróżnieniu łączności konsumenckiej 
i łączności biznesowej, nie zajmując stanowiska w kwestii tego czy należy wskazać ściślejsze 
rynki na podstawie funkcjonalności, platform lub systemów operacyjnych. Komisja przyjęła zatem 
„ścisły rynek” jedynie w ramach „hipotezy roboczej”, nie stwierdzając istnienia takiego odrębnego 
rynku właściwego11. Na tej podstawie Sąd stwierdził, że analiza koncentracji nie pozwala orzec 
o powstaniu siły rynkowej. 

Pomimo tego Sąd dodatkowo potwierdził stanowisko Komisji, że nawet w oparciu o „ścisły 
rynek” Microsoft nadal będzie podlegał presji konkurencyjnej12. W tym zakresie podkreślono 
dynamikę „ścisłego rynku” i przeprowadzono jego analizę. Sąd wskazał po pierwsze, że sektor 
łączności konsumenckiej jest nowym sektorem, znajdującym się w fazie intensywnego rozwoju 
i charakteryzującym się krótkimi cyklami innowacji, w którym duże udziały rynkowe mogą oka-
zać się efemeryczne. W takim dynamicznym kontekście wysokie udziały w rynku, niekoniecznie 
świadczą zdaniem Sądu o sile rynkowej, a więc o długoterminowym uszczerbku dla konkurencji, 
do którego uniknięcia dąży się, stosując przepisy rozporządzenia 139/200413. Po drugie, chociaż 
komputery osobiste pozostają najczęściej wykorzystywaną platformą do łączności konsumenckiej, 
istotna i rosnąca część nowego zapotrzebowania na te usługi jest tworzona przez użytkowników 
tabletów i smartfonów. Sprzedaż tych urządzeń na zachodzie Europy przekroczyła sprzedaż 
komputerów osobistych14. Komisja i interwenient (Microsoft) słusznie, zdaniem Sądu, wskazały 
na znaczenie tego wzrostu, którego skarżące nie zakwestionowały. Każda próba skorzystania 
z siły rynkowej ze strony Microsoft groziłaby nasileniem wspomnianej tendencji ze szkodą dla 
Microsoft. Dlatego też, pomimo bardzo wysokich udziałów w „ścisłym rynku” i wysokiego stopnia 
jego koncentracji, nie można tych dwóch czynników uznać za wystarczające dla stwierdzenia 
powstania lub umocnienia siły rynkowej Microsoft.

W dalszej kolejności Sąd stwierdził, że nawet gdyby koncentracja miała zwiększyć siłę ryn-
kową Microsoft, skarżące nie przedstawiły żadnych istotnych dowodów dotyczących sposobu, 
w jaki domniemana siła rynkowa miałaby umożliwić nowemu podmiotowi wyrządzenie istotnych 
szkód konkurencji15. Wskazano, iż skarżące spółki nie wyjaśniły w szczególności, w jaki sposób 
ewentualna siła rynkowa na ścisłym rynku miałaby umożliwić narzucenie podwyżek cen za róż-
ne usługi komunikacyjne16. Ponadto, niejasne były zdaniem Sądu twierdzenia Cisco Systems 
i Messagenet dotyczące wpływu koncentracji na jakość i innowacyjność usług łączności wideo, 
ponieważ spółki te nie podważyły ustaleń Komisji zawartych w Decyzji, zgodnie z którymi 
usługi łączności dla ogółu zależą od innowacji. Konkludując, Sąd stwierdził, że każda podjęta 
przez Microsoft próba obniżenia jakości usług na ścisłym rynku tylko przyspieszyłaby spadek 

10 Wytyczne w sprawie oceny horyzontalnego połączenia przedsiębiorstw na mocy rozporządzenia Rady (2004/C 31/03), pkt 17.
11 Pkt 74 Wyroku.
12 Ibidem.
13 Pkt 69 Wyroku. 
14 Pkt 32 Decyzji.
15 Pkt 89 Wyroku.
16 Pkt 85 Wyroku.
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znaczenia, który dotyka usługi łączności wideo przez komputery osobiste działające w systemie  
Windows17.

W zakresie skutków konglomeratowych jeden z nich miałby dotyczyć utworzenia przez nowy 
podmiot preferencyjnego powiązania pomiędzy bazą użytkowników programu Skype i produktem 
Lync spółki Microsoft. To preferencyjne połączenie zapewniłoby nowemu podmiotowi korzyść 
konkurencyjną w stosunku do użytkowników biznesowych, w szczególności użytkowników pro-
wadzących centra obsługi telefonicznej18. W tym celu zdaniem skarżących, Microsoft mógłby, 
tak jak w przypadku wcześniejszych swoich praktyk polegających na wykluczeniu, wykorzystać 
silną pozycję na rynkach powiązanych z rynkiem łączności biznesowej, zintegrować ofertę Lync 
z innymi swoimi produktami. 

Sąd stwierdził jednak, że podnoszony przez skarżące efekt wykluczenia jest zbyt niepewny, 
aby został uznany za bezpośredni i natychmiastowy skutek koncentracji19. Skarżące nie przed-
stawiły ponadto żadnych konkretnych informacji na temat korzyści, jakie taka strategia mogłaby 
przynieść dla Microsoft, co wpłynęło brak udowodnienia jego skłonności do przyjęcia takiej strategii. 
Niewystarczającym dla Sądu okazało sie powołanie się na szeroką bazę użytkowników programu 
Skype, wartość transakcji, oświadczenia prezesa zarządu spółki Microsoft czy na jej wcześniejsze 
praktyki wykluczenia20. W takich okolicznościach Sąd uznał, że brak jest „namacalnych czynni-
ków” pozwalających stwierdzić, że Microsoft byłby skłonny prowadzić strategię wykluczenia21.

IV.	Ocena	prawna	wyroku
W mojej ocenie Sąd prawidłowo uznał, że zarówno na rynkach znajdujących się we wczesnej 

fazie rozwoju, jak i na rynkach cechujących się wysokim stopniem innowacyjności, nawet powstanie 
bardzo wysokich udziałów rynkowych nie może samodzielnie przesądzać o istotnym ograniczeniu 
konkurencji, do którego miałoby dojść w wyniku koncentracji przedsiębiorstw. Przedstawiona ar-
gumentacja Sądu jest poprawnym przykładem zastosowania analizy charakteru i dynamiki rynku 
(w tym przypadku „ścisłego rynku” przyjętego w ramach „hipotezy roboczej” Komisji). 

Podczas zastosowania testu SIEC udziały rynkowe oraz poziom koncentracji rynku są dla 
Komisji wskaźnikami wstępnymi (wyjściowymi), dostarczającymi „pierwszych przydatnych wska-
zówek dotyczących struktury rynku oraz znaczenia konkurencyjności zarówno łączących się stron, 
jak i ich konkurentów”22. Stosowany przez Komisję test bez wątpienia charakteryzuje się jednak 
przeprowadzeniem analizy funkcjonalnej i dynamicznej, nie jest zaś oparty w głównej mierze na 
analizie statycznej ograniczonej do czysto strukturalnego omówienia (przed i po koncentracyj-
nej) struktury rynku (tj. udziałów rynku i poziomu koncentracji). Udziały rynkowe, jako pierwsze 
przydatne wskazówki, choć są elementem o dużym znaczeniu, to samodzielnie nie przesądzają 
czy dojdzie do istotnego ograniczenia efektywnej konkurencji. W dalszej części wspomnianych 
wytycznych, Komisja wskazuje na przesłanki funkcjonalne, które powinny być uwzględnione przy 
przeprowadzeniu testu SIEC. W każdym wypadku interpretuje się udziały rynkowe, m.in. biorąc 

17 Pkt 92 Wyroku.
18 Pkt 98 Wyroku.
19 Pkt 122 Wyroku. 
20 Pkt 131 Wyroku. 
21 Pkt 133 Wyroku. 
22 Wytyczne w sprawie oceny horyzontalnego połączenia przedsiębiorstw na mocy rozporządzenia Rady (2004/C 31/03), pkt 14.



www.ikar.wz.uw.edu.pl            internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 2014, nr 6(3)

Dariusz Aziewicz            Konkurencja dynamiczna w teście istotnego ograniczenia efektywnej konkurencji113

pod uwagę charakter rynku, przykładowo to, czy rynek jest bardzo dynamiczny lub niestabilny ze 
względu na natężenie innowacji i rozwoju23. 

Z ekonomicznego punktu widzenia podstaw wnioskowania Sądu, co do oceny rynków, na 
których rozwój zasadniczy wpływ ma ich dynamika oraz innowacyjność należy upatrywać w teorii 
twórczej destrukcji (creative destruction) Josepha Shumpetera. Teoria austriackiego ekonomisty 
zakłada, że w gospodarce wolnorynkowej największy wpływ na postęp ekonomiczny ma właśnie 
innowacyjność. Shumpeter wskazał, że: „podstawowy bodziec, który uruchamia i podtrzymuje 
ruch kapitalistycznej maszynerii, wychodzi od nowych dóbr konsumpcyjnych, nowych rynków, 
nowych form przemysłowej organizacji, tworzonych przez kapitalistyczne przedsiębiorstwo (…) 
Ten proces <<twórczego burzenia>> jest faktem o zasadniczym znaczeniu dla kapitalizmu. W tym 
się ostatecznie zawiera jego istota i to jest czynnik określający warunki funkcjonowania każdego 
koncernu kapitalistycznego”24. Innowacyjność może mieć więc decydujący wpływ na ocenę siły 
rynkowej przedsiębiorcy na rynku właściwym. Jeśli determinuje ona charakter rynku właściwego, 
to nawet najwyższego udziału rynkowego nie można uznać za przesłankę decydującą o istotnym 
ograniczeniu konkurencji. Dzieje się tak z powodu cyklów innowacyjności, które nie pozwalają 
utrzymać wysokiego udziału w rynku w długim okresie przedsiębiorcom ograniczającym ulepszanie 
produkowanych towarów (tym samym obniżającym dobrobyt konsumentów). Nawet największy 
udział rynkowy może bowiem w szybkim czasie zostać zniwelowany przez innowacyjne rozwią-
zania innego przedsiębiorcy. Innowacyjny charakter rynku skłania zatem, nawet największych 
graczy rynkowych, do stałej i intensywnej walki konkurencyjnej na poziomie innowacji (charak-
terystyki oferowanych produktów). Ekonomiści uważają, iż kiedy mamy do czynienia z bardzo 
wysokim stopniem innowacyjności obecne udziały rynkowe mogą być błędnym wskaźnikiem 
przyszłej pozycji rynkowej25. S. Bishop zauważa, że na takich rynkach konkurencja nie odbywa 
się „na rynku” (in the market) ale „o rynek” (for the market), a wtedy analiza koncentracji rynku 
oparta na badaniu jego struktury może być niewłaściwa26. Moim zdaniem komentowany Wyrok 
jest także potwierdzeniem tego, że organy ochrony konkurencji przy przeprowadzaniu badania 
notyfikowanych koncentracji powinny uwzględniać fakt, że konkurencja ma z definicji dynamicz-
ny charakter i badanie koncentracji przedsiębiorców nie może zostać uznane za należyte, bez 
uwzględnienia trendów rynkowych, wzmocnienia lub osłabienia przedsiębiorców w perspektywie 
czasu, fluktuacji udziałów rynkowych, przykładów wejścia i wyjścia z rynku oraz  pojawienia się 
nowych produktów czy technologii27.

Uwzględnienie dynamiki konkurencji, poziomu i fazy rozwoju rynku czy też wpływu natężenia 
innowacyjności jest stale obecne w linii orzeczniczej europejskich organów ochrony konkurencji. 
Przykładowo, badając koncentrację pomiędzy HP a Compaq na rynku komputerów biurowych, 
wysoki udział rynkowy był niewystarczający do tego, by stwierdzić potencjał powstania siły rynko-
wej. W przywołanej sprawie w przeciągu dwóch lat udział rynkowy HP i Compaq charakteryzowały 
się wysoką fluktuacją, przy wzrastającym udziale rynkowym głównego konkurenta uczestników 

23 Ibidem, pkt 15, oraz: sprawa KOMP/M.2256 – Philips/Agilent Health Care Technologies, pkt 31–32 oraz sprawa KOMP/M.2609 – HP/Compaq, pkt. 39.
24 J. Schumpeter, Kapitalizm, socjalizm, demokracja, (wyd. I, 1942), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009..
25 Tak: S. Bishop I M. Walker, The Economics of EC competition Law: Concepts, Application and Meseurement, (2nd Edn.), Sweet & Maxwell, London 
2002, s. 202–203.
26 Ibidem. 
27 Podobnie: C.J. Cook, C.S. Kerse, EC Merger Control, 5th Revised edition, Sweet & Maxwell, 25 February 2009, s. 213.
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koncentracji firmy Dell (przedsiębiorca ten podwoił sprzedaż produktów w ciągu ostatnich dwóch 
lat przed zgłoszeniem koncentracji). W innej decyzji Komisja wskazała podobnie, że po dokonaniu 
planowanej koncentracji pomiędzy Axalto a Gemplus, przedsiębiorcy nadal znajdować będą się 
pod silną presją skutkującą utrzymaniem wysokiego poziomu innowacyjności28. Oceniając dy-
namikę konkurencji, Komisja bierze pod uwagę w szczególności fazę rozwoju, w której znajduje 
się rynek właściwy, na którym dokonywana jest koncentracja. Jeśli faza ta uznana zostanie za 
wczesną, istnieje duże prawdopodobieństwo nowych wejść na rynek, do których podmioty zachę-
cane są wysokimi zyskami29. Warto również zwrócić uwagę, że na rynkach, na których głównym 
czynnikiem konkurencji jest innowacyjność tradycyjna analiza nie powinna być opierana na wpływie 
koncentracji na ceny, a raczej na charakterystykę produktu30.

Przeprowadzając dokładną analizę zamierzonej koncentracji, zarówno Sąd, jak i Komisja 
w mojej ocenie słusznie stwierdziły m.in., że na „ścisłym rynku”: (i) każda próba skorzystania z siły 
rynkowej groziłaby nasileniem tendencji zwiększenia sprzedaży tabletów i smartfonów kosztem 
produktów nowego podmiotu; (ii) rosnąca sprzedaż tabletów i smartfonów sprawia, że coraz więk-
sza część uczestników spodziewa się, że łączność będzie dostępna na każdej z takich platform; 
(iii) bezpłatność usług tego rodzaju świadczy o tym, że nowy podmiot będzie miał ograniczoną, 
jeśli nawet nie wyłączoną możliwość ustalania polityki cenowej; (iv) wątpliwe jest podwyższenie 
cen, gdyż oferowane produkty są jak dotąd bezpłatne. Doprowadziło to do słusznej konkluzji, 
że udziały rynkowe i wysoki stopień koncentracji nawet na „ścisłym rynku” przyjętym w ramach 
hipotezy roboczej nie były wskaźnikami wystarczającymi do stwierdzenia potencjału powstania 
siły rynkowej. Nawet gdyby koncentracja miała jednak zwiększyć siłę rynkową Microsoft, to Sąd 
słusznie stwierdził, że skarżące nie przedstawiły żadnych istotnych dowodów dotyczących spo-
sobu, w jaki domniemana siła rynkowa miałaby umożliwić nowemu podmiotowi wyrządzenie istot-
nych szkód konkurencji. Na końcu należy jednak zauważyć, że ocena ewentualnego posiadania 
czy też powstania siły rynkowej na rynkach o dynamicznej charakterystyce, w praktyce organów 
ochrony konkurencji nie jest niestety jednolita. Przykładem odmiennego spojrzenia na tego typu 
rynek jest chociażby postępowanie wszczęte przeciwko Google w sprawie nadużywania przez 
tego przedsiębiorcę pozycji dominującej na rynku przeglądarek internetowych31.

W drugiej kolejności uważam, że Sąd dokonał także poprawnej analizy skutków konglome-
ratowych. W większości przypadków koncentracje konglomeracyjne nie prowadzą do żadnych 
problemów w zakresie konkurencji, jednak w pewnych szczególnych sytuacjach mogą wystąpić 
utrudnienia dla konkurencji32. Głównym zagrożeniem w kontekście takich koncentracji jest wy-
kluczenie33. Połączenie produktów na powiązanych rynkach może dać podmiotowi powstałemu 
w wyniku koncentracji zdolność i motywację do zastosowania dźwigni wynikającej z silnej pozycji 
rynkowej na jednym rynku w celu wywarcia wpływu na drugim rynku poprzez sprzedaż wiązaną 
lub pakietową bądź inne praktyki wyłączeniowe.

28 Decyzja Komisji Axalto/Gemplu, sprawa COMP/M.3998.
29 Decyzja Komisji Gerling/NCM, sprawa COMP/M.2602, pkt 44.
30 S. Bishop, I.M. Walker, The Economics of…, s. 202–203.
31 Zob.: Commission probes allegations of antitrust violations by Google. Pobrano z:  http://europa.eu/rapid/press-release_IP-10-1624_en.htm?locale=en.
32 Wytyczne w sprawie oceny niehoryzontalnych połączeń przedsiębiorstw na mocy rozporządzenia Rady w sprawie kontroli koncentracji przedsię-
biorstw (2008/C 265/07), pkt 92.
33 Ibidem, pkt 93.
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Sąd słusznie zauważył jednak, że co do skutków konglomeratowych, orzecznictwo wskazu-
je, że szczególnie istotne znaczenie ma jakość materiału dowodowego przedstawionego w celu 
wykazania, że konieczne jest podjęcie decyzji uznającej koncentrację za niezgodną z rynkiem 
 wewnętrznym. Ocena koncentracji konglomeracyjnej jest bowiem oparta na analizie prospektywnej, 
w przypadku której uwzględnienie jakiegoś odcinka czasu w przyszłości z jednej strony i efektu 
dźwigni niezbędnego do zaistnienia znaczącego utrudnienia skutecznej konkurencji z drugiej, 
oznaczają słabo postrzegalny, niepewny i trudny do wykazania łańcuch przyczynowo-skutko-
wy34. Oceniając prawdopodobieństwo zaistnienia takiego scenariusza, organy antymonopolowe 
w pierwszej kolejności rozważają czy po połączeniu powstały podmiot byłby w stanie wykluczyć 
konkurentów, następnie zaś czy miałby do tego motywację gospodarczą, a na trzecim miejscu – 
czy strategia wykluczenia miałaby znaczące szkodliwe skutki dla konkurencji, przynosząc w ten 
sposób szkodę konsumentom. 

Za słuszne należy uznać wskazanie Sądu, że nawet gdyby istniało rzeczywiste i znaczące 
zapotrzebowanie na narzędzie komunikacji, takie jak będące wynikiem połączenia programów 
Lync i Skype, skarżące spółki nie wyjaśniły powodów, dla których użytkownicy biznesowi chcieliby 
kontaktować się właśnie z użytkownikami programu Skype. Słusznie uznano więc, że brak wyka-
zania powiązania produktów z odrębnych rynków wpływa na fakt niespełnienia pierwszej z prze-
słanek wykluczenia wskazanej w wytycznych. Ponadto Sąd uznał, że wobec braku jakiejkolwiek 
informacji dotyczącej prawdziwości, zakresu i charakteru zapotrzebowania na produkt będący 
połączeniem programów Skype i Lync dokonanie oceny, czy strategia wykluczenia może okazać 
się korzystna dla nowego podmiotu, jest trudne lub wręcz niemożliwe. To stwierdzenie wiąże się 
z brakiem udowodnienia motywacji do wykluczenia. Tak ostrożne podejście do skutków konglome-
ratowych bierze się z tego, że na początku XXI wieku miała miejsce bardzo szeroka krytyka dwóch 
decyzji Komisji opierających się takim efekcie wykluczenia35. Krytyka spowodowała, że od tego 
czasu nie wydano żadnej zakazowej decyzji odnośnie do takich antykonkurencyjnych skutków36.

Na zakończenie należy zatem podkreślić, iż Sąd słusznie wskazał również, że efekt wyklucze-
nia, którego obawiają się skarżące, zależy od szeregu czynników, co do których nie ma pewności, 
że wszystkie z nich wystąpią w przyszłości wystarczająco niedalekiej, aby prospektywna analiza 
skutków koncentracji nie stała się zupełną spekulacją.  Podnoszony, zatem przez skarżące efekt 
wykluczenia był zbyt niepewny, aby mógł zostać uznany za bezpośredni i natychmiastowy sku-
tek koncentracji. Brak było, namacalnych czynników pozwalających stwierdzić, że nowy podmiot 
byłby skłonny prowadzić antykonkurencyjną strategię. Dlatego też moim zdaniem stwierdzenia 
Sądu, należy uznać za w pełni uzasadnione.

Dariusz	Aziewicz
Absolwent LL.M. in Comparative Law (University of Florida G. Levin College of Law);
doktorant w Samodzielnym Zakładzie Europejskiego Prawa Gospodarczego WZ UW. 

34 Wyrok w sprawie Bertelsmann i Sony Corporation of America v. Impala, pkt 50; Wyrok w sprawie Komisja v. Tetra Laval, pkt 44.
35 Sprawa T-210/01, General Electric Company v. Komisja [2005] ECR II-5575 oraz sprawa sprawa T-5/02, Tetra Laval BV v. Komisja [2002] ECR  
II-4381, [2002] 5 CMLR 1182.
36 Zob.: W.J. Kolasky, Conglomerate Mergers and Range Effects: It’s a long way from Chicago to Brussels, Address before George Mason University 
Symposium Washington, DC, 9 November 2001.
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Odpowiedzialność	odszkodowawcza	członków	kartelu	
za	szkody	wynikające	z	efektu	„parasola	cenowego”.	

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 5 czerwca 2014 r. 
w sprawie C-557/12 Kone AG, Otis GmbH, Schindler Aufzüge 

und Fahrtreppen GmbH, Schindler Liegenschaftsverwaltung GmbH, 
ThyssenKrupp Aufzüge GmbH przeciwko ÖBB-Infrastruktur AG1

1.	 	Artykuł	101	TFUE	należy	interpretować	w	ten	sposób,	że	sprzeciwia	się	on	wykładni	
i	stosowaniu	prawa	krajowego	państwa	członkowskiego,	które	przewiduje,	iż	z	przyczyn	
prawnych	kategorycznie	wyłączona	jest	odpowiedzialność	cywilnoprawna	przedsię-
biorstw	uczestniczących	w	kartelu	za	szkody	wynikające	z	tego,	że	przedsiębiorstwo	
nieuczestniczące	w	tym	kartelu,	korzystając	z	machinacji	kartelu,	ustaliło	swoje	ceny	
na	poziomie	wyższym	niż	należałoby	tego	oczekiwać	w	braku	istnienia	kartelu.

2.	 	Ofiara	efektu	„parasola	cenowego”	może	uzyskać	naprawienie	szkody	poniesionej	
od	członków	kartelu,	choćby	nawet	nie	miała	związków	umownych	z	nimi,	jeżeli	jest	
wykazane,	iż	dany	kartel,	według	okoliczności	sprawy,	a	w	szczególności	specyfiki	
danego	rynku,	może	mieć	konsekwencje	w	postaci	zastosowania	efektu	„parasola	ce-
nowego”	przez	osoby	trzecie	działające	w	sposób	autonomiczny	i	że	te	okoliczności	
oraz	uwarunkowania	szczególne	nie	mogłyby	być	pominięte	przez	członków	kartelu.	
Do	sądu	krajowego	należy	zbadanie	czy	przesłanki	te	są	spełnione.

Wyrok w sprawie C-557/12 Kone AG, Otis GmbH, Schindler Aufzüge und Fahrtreppen 
GmbH, Schindler Liegenschaftsverwaltung GmbH, ThyssenKrupp Aufzüge GmbH przeciwko 
ÖBB-Infrastruktur AG (dalej: sprawa Kone) wydany został przez Trybunał Sprawiedliwości w od-
powiedzi na pytanie prejudycjalne wystosowane przez Obergeristchoff Oberster Gerichtshof 
(Austria) w październiku 2012 r. 

Rozpatrywane przez Trybunał pytanie powstało w związku z toczącym się przed sądem krajo-
wym postępowaniem dotyczącym dochodzenia roszczeń z tytułu naruszenia zakazu porozumień 
ograniczających konkurencję przez producentów wind i schodów ruchomych. Istnienie działającego 
od lat osiemdziesiątych XX wieku kartelu podziałowego na rynku montażu i serwisu wind i schodów 
zostało potwierdzone decyzją Komisji Europejskiej w odniesieniu do rynku geograficznego obej-
mującego Belgię, Niemcy, Luksemburg i Niderlandy. Analogiczne rozstrzygnięcie stwierdzające 
praktyki kartelowe zostało wydane także przez austriacki sąd antymonopolowy (Kartellgericht) 
w lutym 2007 r., a następnie utrzymane w mocy przez Oberster Gerichtshof, wyrokiem wydanym 
w październiku 2008 r. Austriacki organ antymonopolowy nałożył grzywnę za naruszenie zakazu 
porozumień ograniczających konkurencję na pięć spółek, w tym Kone, Otis i Schindler Aufzüge 

1 Dotąd niepublikowany w Zbiorze Orzeczeń; dostępny pod adresem: http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30d6
5b4b62bf4fd14bd3983aa011ae5df598.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxuOaNf0?text=&docid=153312&pageIndex=0&doclang=PL&mode=lst&dir=&occ=fir
st&part=1&cid=59214.
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und Fahrtreppen. Naruszenie polegało na podziale rynku zamówień na windy i schody ruchome, 
z jednoczesną koordynacją cen.

Spółka ÖBB-Infrastruktur AG zażądała od uczestników kartelu naprawienia szkody o war-
tości 1 839 239,74 EUR, którą to powódka poniosła wskutek zakupu wind i schodów ruchomych 
od producentów nieuczestniczących w kartelu po cenie wyższej niż cena rynkowa, która byłaby 
stosowana w sytuacji braku koordynacji kartelowej. Zjawisko rynkowe polegające na takim od-
działywaniu kartelu na rynek, które polega na stosowaniu zawyżonych cen przez przedsiębiorstwa 
nieuczestniczące w kartelu, ale dostosowujące swoją politykę cenową do poziomu wynikającego 
z działalności kartelu, nazywa się efektem „parasola cenowego” (umbrella effect).

W postępowaniu krajowym sąd w pierwszej instancji oddalił żądanie powoda, natomiast sąd 
drugiej instancji je uwzględnił. 

Istotą problemu w sprawie Kone pozostaje zakres przesłanek odpowiedzialności odszko-
dowawczej. W przypadku odpowiedzialności pozaumownej orzecznictwo austriackie wymaga 
dowiedzenia istnienia adekwatnego związku przyczynowego między szkodą a zdarzeniem je 
wywołującym. Przyjęcie zasady adekwatnego związku przyczynowego powoduje, że pozwany 
może ponosić odpowiedzialność także za szkody pośrednie, o ile stanowią one takie następstwa 
zdarzenia, które można przewidzieć in abstracto. Adekwatny związek przyczynowy wyklucza na-
tomiast odpowiedzialność za następstwa nietypowe. Zdaniem sądu odsyłającego między szkodą 
poniesioną przez kupującego a kartelem adekwatny związek przyczynowy nie istnieje, ponieważ 
decyzja, co do tego jak przedsiębiorstwo spoza kartelu zachowa się w sytuacji rynkowej wywołanej 
działalnością kartelu zależy w dużym stopniu od wielu czynników niemających żadnego związku 
z kartelem. Również jeśli chodzi o przesłankę bezprawności, to sąd odsyłający uznał, że nie jest 
ona spełniona w przypadku działania przedsiębiorstw stanowiących efekt „parasola cenowego”, 
ponieważ działanie przedsiębiorstwa dostosowującego ceny do poziomu ustalonego przez kartel 
nie jest co do swej istoty bezprawne. 

Pytanie prejudycjalne wystosowane do Trybunału Sprawiedliwości przez austriacki sąd doty-
czy w istocie tego, czy zastosowanie prawa krajowego blokującego możliwość uzyskania odszko-
dowania za działania przedsiębiorstw spoza kartelu, wynikające z zastosowania efektu „parasola 
cenowego”, nie będzie uznane za sprzeczne z zasadą skuteczności prawa Unii Europejskiej.

Trybunał Sprawiedliwości w pierwszej kolejności przypomniał, powołując się przy tym na swoje 
wcześniejsze orzecznictwo, że art. 101 i 102 TFUE wywierają skutek bezpośredni (pkt 20 wyro-
ku). Trybunał ponownie podkreślił już, co wcześniej uczynił w wyroku w sprawie Courage, a także 
w kolejnych wyrokach z zakresu prywatnego egzekwowania reguł konkurencji, że do uzyskania 
odszkodowania z tytułu naruszenia traktatowych zakazów praktyk ograniczających konkurencję 
uprawniona jest każda osoba (every entity) (pkt 21–22 wyroku). Trybunał przypomniał, że szeroki 
krąg legitymowanych do dochodzenia odpowiedzialności odszkodowawczej wynika z konieczności 
zapewnienia skuteczności unijnych zakazów praktyk ograniczających konkurencję, ma on odgry-
wać rolę mechanizmu zniechęcającego do podejmowania antykonkurencyjnych praktyk (pkt 23 
wyroku). Realizacja roszczeń związanych z naruszeniem wspólnych reguł konkurencji UE odby-
wa się w ramach krajowych przepisów proceduralnych, z zachowaniem zasady równoważności 
i zasady skuteczności (pkt 24–26 wyroku). 
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Odnosząc się do możliwości oparcia roszczenia na efekcie „parasola cenowego”, Trybunał 
Sprawiedliwości stwierdził, że „cena rynkowa stanowi jeden z podstawowych czynników branych 
pod uwagę przez przedsiębiorstwo w wypadku, gdy określa ono cenę, po której oferuje swoje 
produkty lub usługi” i nie można wykluczyć, że przedsiębiorstwo nieuczestniczące w kartelu po-
dejmie taką decyzję, co do stosowanej ceny, że będzie ona na poziomie wyższym niż cena, którą 
to samo przedsiębiorstwo stosowałoby w sytuacji braku kartelu. Zdaniem Trybunału „nawet jeśli 
ustalenie ceny oferty uznaje się za decyzję czysto autonomiczną, przyjętą przez przedsiębior-
stwo nieuczestniczące w kartelu, należy tymczasem stwierdzić, że decyzja ta mogła być przyjęta 
poprzez odwołanie się do ceny rynkowej, zniekształconej przez ten kartel i w konsekwencji nie-
zgodnej z regułami konkurencji” (pkt 29). Konsekwencją takiej argumentacji jest przyjęcie przez 
Trybunał, że szkoda poniesiona z powodu zakupów u przedsiębiorstwa niebędącego członkiem 
kartelu po zawyżonej cenie (w porównaniu z tą, jaka istniałaby w braku kartelu) „stanowi część 
możliwych skutków kartelu” (pkt 30). Trybunał jednoznacznie stwierdził, że w każdym przypadku, 
gdy możliwe jest ustalenie, że kartel – „według okoliczności sprawy, a w szczególności specyfiki 
danego rynku” – może wywierać efekt „parasola cenowego” w stosunku do osób trzecich, każdy 
podmiot dotknięty skutkami owego „parasola” może domagać się odszkodowania od członków 
kartelu, nawet jeśli nie ma z nimi żadnego stosunku umownego (pkt 34 wyroku). W każdym przy-
padku sądy powinny dokładnie zbadać możliwość wystąpienia efektu „parasola cenowego”. 

Prawo austriackie wykluczające możliwość ubiegania się o odszkodowanie w takiej sytuacji, 
ze względu na zerwanie związku przyczynowego między szkodą a kartelem poprzez autonomicz-
ną decyzję przedsiębiorstwa spoza kartelu co do ceny, nawet jeśli cena mieści się w zakresie 
„parasola cenowego” (pkt 31 wyroku), może być uznane za takie, które niweczy skuteczność 
art. 101 i 102 TFUE.

Należy odnotować, że ocena Trybunału jest zbieżna ze stanowiskiem Rzecznika Generalnego 
Juliane Kokott2, która argumentując na rzecz dopuszczalności roszczeń wywodzonych z efektu 
„parasola cenowego” stwierdziła między innymi, że „niesprawiedliwe byłoby właśnie jednostron-
ne uprzywilejowywanie tych uczestników kartelu, którzy są winni poważnego naruszenia reguł 
konkurencji, poprzez kategoryczne wyłączenie efektów „parasola cenowego” z ich odpowiedzial-
ności cywilnoprawnej, zwłaszcza że stwarzałoby to – jak już wspomniano – niewłaściwe bodźce 
w odniesieniu do skutecznego egzekwowania reguł konkurencji” (pkt 87 opinii).

Wyrok w sprawie Kone bardzo szeroko zakreśla granice odpowiedzialności odszkodowawczej 
członków kartelu, przez co może przyczynić się do zdynamizowania prywatnego egzekwowania 
reguł konkurencji. Nawet jeśli Trybunał zalecił sądom badanie przesłanek odpowiedzialności 
uczestników kartelu za efekt „parasola cenowego” w każdym indywidualnym przypadku, to nie ma 
wątpliwości, że stanowisko Trybunału jest zdecydowanie aprobujące dla możliwości dochodzenia 
„roszczeń parasolowych” (umbrella claims).

Dr	Agata	Jurkowska-Gomułka
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
Of counsel w Kancelarii Modzelewska&Paśnik w Warszawie

2 Opinia została przedstawiona w dniu 30 stycznia 2014 r. (dostępna pod adresem: http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9e
a7d0f130dee3ba4a4c7ddc4867ab2ed615a7504142.e34KaxiLc3eQc40LaxqMbN4Ob3ePe0?text=&docid=147064&pageIndex=0&doclang=PL&mode=
lst&dir=&occ=first&part=1&cid=165773).
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RPM	nie	zawsze	godzą	w	interes	publiczny:	 
bliżej	zindywidualizowanego	podejścia	 

do	wertykalnego	ustalania	cen	odsprzedaży?	
Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 14 maja 2014 r. III SK 44/13

I.	Stan	faktyczny
Na mocy decyzji Prezesa UOKiK z dnia 11 grudnia 2008 r. (nr RKT-114/2008), organ ów 

za praktykę ograniczającą konkurencję uznał zawarcie przez Zakłady Chemiczne Hajduki S.A. 
z siedzibą w Chorzowie (dalej: Hajduki), oraz przez kilkanaście wymienionych w tej decyzji 
przedsiębiorców, porozumienia na krajowym rynku sprzedaży hurtowej farb, lakierów i wyrobów 
pomocniczych. Porozumienie to polegało na bezpośrednim ustalaniu cen sprzedaży wyrobów 
produkowanych przez Hajduki i sprzedawanych przez jej partnerów, stanowiąc zdaniem Prezesa 
UOKiK naruszenie zakazu z art. 6 ust. 1 uokk1. Prezes UOKiK nałożył karę pieniężną na tego 
przedsiębiorcę (w wysokości 26 374 zł), a także na innych uczestników porozumienia. Ukaranym 
był także powód w glosowanej sprawie, tj. V-Bud Walkiewicz Sp. z o.o. z siedzibą w Wysogotowie 
(kara w wysokości 42 558 zł). 

Spółka V-Bud zaskarżyła decyzję Prezesa UOKiK do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów 
(dalej: SOKiK), który – w drodze wyroku z dnia 11 października 2011 r. – oddalił odwołanie, uznając 
decyzję Prezesa UOKiK za prawidłową. Powód zaskarżył ten wyrok apelacją, którą Sąd Apelacyjny 
(w drodze wyroku z dnia 19 grudnia 2012 r.) częściowo uwzględnił, dokonując obniżenia kary 
pieniężnej na powoda do kwoty 10 640 zł. 

Na wyrok Sądu Apelacyjnego Prezes UOKiK wniósł skargę kasacyjną do Sądu Najwyższego, 
który – w drodze komentowanego wyroku – skargę oddalił. 

II.	Aprobata	podejścia	Sądu	Najwyższego
Komentowane orzeczenie jest dopiero drugim – z wyroków Sądu Najwyższego – w którym 

przedmiotem oceny była praktyka wertykalnego ustalania cen odsprzedaży (tzw. RPM2). Już choć-
by z tego względu zasługuje on na uwagę, przy czym jego ewaluacji należy dokonać w świetle 
pierwszego z tych orzeczeń, czyli wyroku SN z dnia 23 listopada 2011 r. (w sprawie Röben3). 
Pod względem objętości oraz szczegółowości analizy wskazanego zagadnienia, to właśnie ten 
(drugi) wyrok jest znacznie bardziej rozbudowany. Do niego z resztą wprost nawiązano także 
w glosowanym wyroku (dalej: wyrok w sprawie Hajduki) określając, iż zawiera on „wielowątkową 

1 Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. Nr 50, poz. 331 ze zm.) (dalej: uokk).
2 Od angielskiego Resale Price Maintenance. Przy czym podkreślenia wymaga, iż pojęciem tym – przynajmniej na potrzeby niniejszej glosy – nie jest 
objęte wertykalne ustalanie maksymalnych cen odsprzedaży bądź też stosowanie w relacjach wertykalnych (prawnie ani ekonomicznie niewiążących 
dystrybutorów) rekomendacji cenowych kierowanych do nich przez dostawców. Tego rodzaju ograniczenia z zasady są zgodne z prawem konkuren-
cji, podlegając wyłączeniu grupowemu z zakazu z art. 6 ust. 1 uokk w przypadku, gdy udział rynkowy dostawcy i nabywcy nie przekracza 30% (zob. 
§ 8 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie wyłączenia niektórych rodzajów porozumień wertykalnych spod zakazu porozu-
mień ograniczających konkurencję (Dz.U.2011.81.441).
3 Wyr. SN z dnia 23 listopada 2011 r., III SK 21/11, OSNP 2012, nr 21–22, poz. 276..
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argumentację (…) w przedmiocie statusu porozumień wertykalnych polegających na ustalaniu 
cen odsprzedaży”. Jak to zostanie ukazane niżej, wyrok w sprawie Hajduki zawiera istotne uzu-
pełnienie, a – w moim przekonaniu – nawet (do pewnego stopnia) „przekwalifikowanie” antymo-
nopolowej oceny RPM jaka dokonana została w wyroku w sprawie Röben.

W pierwszej kolejności należy wskazać, iż w wyrok w sprawie Hajduki co do zasady podtrzy-
mał przyjętą w wyroku w sprawie Röben „generalną kwalifikację porozumień ustanawiających mi-
nimalne bądź sztywne ceny odsprzedaży (a także pochodne ceny odsprzedaży, jak np. wysokość 
marży) jako porozumień należących do kategorii określanej mianem ‘ograniczających konkurencję 
ze względu na cel’” (w rozumieniu art. 6 ust. 1 zd.1 uokk). Gdyby jednocześnie SN ograniczył 
się do tej konstatacji, wówczas w niczym nie zmieniłby prawno-konkurencyjnej klasyfikacji RPM, 
w istocie nie wnosząc nic (a z pewnością niewiele) nowego do dorobku polskiej judykatury w tym 
przedmiocie. W dalszej części wyroku SN – podważając stanowisko Prezesa UOKiK – wskazał, 
iż, po pierwsze, nieuzasadnione jest jednolite i rygorystyczne stosowanie zakazu przewidzianego 
w powołanym przepisie „do wszelkiego rodzaju wertykalnych porozumień cenowych” oraz po dru-
gie, „nie w każdym przypadku porozumienia należącego do tej kategorii dochodzi do zagrożenia 
interesu publicznego czy też naruszenia wartości istotnych dla prawa antymonopolowego”. Oba 
te twierdzenia – choć literalnie odmiennie sformułowane – pozostają ze sobą w funkcjonalnym 
związku, prowadząc do ujednoliconej konkluzji, tj. konieczności podziału RPM na (co najmniej) 
dwie kategorie, czyli te podlegające restrykcyjnemu reżimowi (jak choćby jako porozumienie 
zakazane ze względu na cel w rozumieniu art. 6 ust. 1 uokk) oraz podlegające liberalnej ocenie 
antymonopolowej w tym jako dozwolone per se, gdyż nie mające na celu ani także nie skutkujące 
ograniczeniem prawidłowo pojmowanej konkurencji4. Przez taką zaś rozumieć należy mechanizm 
funkcjonowania rynku przynoszący ekonomiczne korzyści dla konsumentów (lepsza jakość, niż-
sze ceny, szerszy wybór5). Tak pojmowana konkurencja – konkurencja „skutkowa”/„funkcjonalna” 
– stanowi, a przynajmniej stanowić powinna, wartość podlegającą ochronie w interesie publicz-
nym6, o jakim mowa w art. 1 ust. 1 uokk. Wprawdzie SN literalnie na ów przepis się nie powołał, 
jakkolwiek nie mogą zachodzić wątpliwości, iż w cytowanym wyżej stwierdzeniu tego sądu chodzi 
właśnie o wskazany w przepisie tym interes. 

Mając powyższe na uwadze zasadna staje się interpretacja stanowiska SN, zgodnie z którą 
nie	w	każdym	przypadku	stosowania	RPM	dochodzi	do	ograniczenia	(zagrożenia)	konkuren-
cji (zatem naruszenie art. 6 ust. 1 uokk). Jest to słuszne stanowisko, odchodzące od formalnego 
podejścia w przedmiocie antymonopolowej oceny RPM (czyli w istocie oznaczającego podejścia 
zbliżone do zakazu per se lub quasi per se7). Tego rodzaju praktyki – w zależności od okoliczności 
rynkowych ich stosowania (celów ekonomiczno-biznesowych) – mogą bowiem w różny sposób 

4 Nie można wszakże pominąć, iż w takim wypadku stanowisko	SN	staje	się niespójne. Z jednej strony bowiem podtrzymuje („generalne”) kwali-
fikowanie RPM (jak się wydaje wszystkich porozumień o tej „formie”) do tych antykonkurencyjnych ze względu na cel; z drugiej zaś – poprzez (bliżej 
analizowane w niniejszej glosie) odwołanie się do klauzuli interesu publicznego (o czym niżej) – wskazuje na potrzebę niejednolitego traktowania RPM 
i różnicowania tych praktyk ze względu na to czy naruszają interes publiczny, czy też nie.
5 Por. wyrok SN z dnia 19 października 2006 r., III SK 15/06, OSNP 2007, nr 21–22, poz. 337.
6 Szerzej o tym o różnych aspektach pojmowania istoty konkurencji w kontekście interesu publicznego, zob. K. Kohutek, Naruszenie interesu pub-
licznego a naruszenie konkurencji (na tle praktyk rynkowych dominantów), „Państwo i Prawo” 2010, z. 7, s. 45–56; zob. też D. Miąsik, Stosunek prawa 
ochrony konkurencji do prawa własności intelektualnej, LEX a Wolters Kluwer business, Warszawa 2012, s. 79–104.
7 Co w doktrynie stanowi przedmiot rozbieżnych ocen oraz dyskusji; zob. np. A. Zawłocka-Turno, B. Turno, Ustalanie sztywnych lub minimalnych cen 
odsprzedaży jako porozumienie ograniczające konkurencję ze względu na cel (przedmiot) w prawie unijnym, „Ruch Prawniczy Ekonomiczny i Społeczny” 
2011, z. 4, s. 79; Ł. Grzejdziak, Zakaz ustalania cen odsprzedaży towarów. Warunek sine qua non efektywnej konkurencji czy nieproporcjonalne ogra-
niczanie wolności gospodarczej?, [w:] W. Szwajdler, H. Nowicki (red.), Konstytucyjna zasada wolności gospodarczej, Materiały Zjazdu Katedr PPG 
20–22.09.2009, Toruń 2009, s. 133.
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oddziaływać na konkurencję, tj. zarówno ją ograniczając (nawet w sposób ewidentny8), jak i nie 
prowadząc do takiego skutku (a nawet mogąc ją stymulować). Na temat prokonkurencyjnych 
aspektów RPM można odesłać do obszernej bibliografii prawno-ekonomicznej9 (dostrzegł je także 
SN w wyroku w sprawie Röben)10. Choć nadal w tej materii nie ma wystarczających dowodów em-
pirycznych11, to na dziś nie powinno budzić wątpliwości twierdzenie o różnorodnym oddziaływaniu 
wertykalnego ustalania (ujednolicania) cen odsprzedaży na konkurencję, przy czym – co warte 
podkreślania – konkurencję	międzymarkową. Ograniczenie przede wszystkim tego „aspektu” 
konkurencji (zatem nie konkurencji wewnątrzmarkowej12) może godzić w interes publiczny (zob. 
wyżej), czyniąc interwencję Prezesa UOKiK uzasadnioną. 

Odnosząc się do przyjętej wyżej interpretacji sformułowania Sądu Najwyższego, wskazać 
należy, iż wymaga ona od Prezesa UOKK ustalenia czy w danym wypadku stosowanie RPM godzi 
w interes publiczny (ergo – ogranicza właściwie pojmowaną konkurencję), czy też skutku takiego 
nie powoduje (lub prawdopodobnie nie wywoła). To zaś wymagać będzie bliższego uwzględnienia 
kontekstu (celu) ekonomiczno-biznesowego stosowania tej praktyki (w tym takich kwestii, jak np. 
kto był inicjatorem RPM13, czy dochodziło do – choćby pośrednich – kontaktów między dystrybu-
torami na potrzeby wprowadzenia/zasad realizacji RPM). 

Co prawda SN w komentowanym orzeczeniu nie nawiązał już (przynajmmniej literalnie) do 
konieczności dokonania (choćby ogólniejszej) analizy ekonomicznej RPM; jakkolwiek – jak to 
ukazano wyżej – to właśnie kontekst (obiektywny cel) ekonomiczny zawarcia i wdrażania RPM 
pozwalać będzie na różnicowanie praktyk (formalnie należących do tej kategorii) na te, które, 
posługując się już terminologią SN, „zagrażają interesowi publicznemu” oraz te, które takiego 
zagrożenia nie wywołują. W każdym razie za kolidujące ze stanowiskiem zajętym w glosowa-
nym wyroku uznać należałoby przyjmowanie przez Prezesa UOKiK, iż porozumienie – o ile tylko 
w swojej formie kwalifikuje się jako RPM (a zarazem z tegoż wyłącznie powodu) – stanowi ogra-
niczenie konkurencji w rozumieniu art. 6 ust. 1 uokk, niezależnie od jego rzeczywistych lub praw-
dopodobnych skutków rynkowych (w tym skutków dla konsumentów). W taki zaś sposób w swej 
dotychczasowej praktyce decyzyjnej organ antymonopolowy postępował, ingerując zarówno w te 
praktyki RPM, co do których antykonkurencyjnego charakteru (w tym celu) nie powinno się mieć 

 8 Jak to jest w szczególności w przypadku, gdy wertykalne ustalanie cen odsprzedaży prowadzi do wystąpienia skutków horyzontalnych, tj. ograni-
czenia konkurencji między dystrybutorami (tzw. porozumienia typu hub and spoke); szerzej o nich, zob. np. A. Bolecki, Polish Antitrust Experience with 
Hub-and-Spoke Conspiracies, „Yearbook of Antitrust and Regulatory Studies” 2011, Vol. 4(5), s. 26.
 9 Zob. np. Resale Price Maintenance 2008, DAF/COMP(2008)37, publikacja OECD, www.oecd.org, s. 10–11. Na podobne korzyści stosowania RPM 
zwraca się także uwagę w doktrynie (zob. np. G. Niels, H. Jenkins, J. Kavanagh, Economics for Competition Lawyers, Oxford University Press, Oxford 
2011, s. 314–318.
10 Wymieniając np. zwalczanie i/lub zapobieganie tzw. zjawisku pasożytowania (free-riding), potrzebą zapewnienia jednolitego wizerunku i charak-
teru działania sieci sprzedaży; szerzej o tym. zob. np. A. Bolecki, Ustalanie minimalnych cen odsprzedaży. Czas na zmiany. Glosa do wyroku Sądu 
Najwyższego z 23 listopada 2011 r. w sprawie III SK 21/11 (Röben Ceramika Budowlana), iKAR 2012, nr 3, s. 107–112.
11 Tj. takich, aby na ich podstawie można było kreować jednoznacznie prawidłowe, a zarazem generalno-abstrakcyjne reguły (narzędzia) antymono-
polowej analizy RPM.
12 Co więcej, niejako „naturalnym” (zatem zawsze lub prawie zawsze występującym) skutkiem RPM będzie ograniczenie konkurencji wewnątrzmarko-
wej (a czasem nawet i eliminacja cenowej rywalizacji wewnątrzmarkowej). W tym kontekście warto przytoczyć stanowisko SN (w sprawie Röben), który 
trafnie dostrzegł iż „porozumienia wertykalne stanowią istotny instrument w kształtowaniu sieci dystrybucji i generalnie uznawane są za prokonkurencyj-
ne, z uwagi na ich pozytywny wpływ na konkurencję między producentami (dostawcami) substytucyjnych towarów kosztem zmniejszenia konkurencji 
wewnątrzmarkowej	[podkreślenie aut.] (między sprzedawcami tego samego towaru pochodzącego od tego samego dostawcy)”.
13 Doświadczenia obrotu gospodarczego dowodzą, iż RPM raczej rzadko negatywnie oddziaływały na konkurencję (a czasem wręcz ją stymulowały) 
w przypadku, gdy inicjowane były niejako „odgórnie”, tj. przez dostawcę (zazwyczaj organizatora sieci – np. franczyzowej). Dostrzega to także Komisja 
zwracając uwagę, iż „RPM może nie tylko ograniczać konkurencję, ale także, w szczególności gdy inicjowane jest przez dostawcę, może prowadzić do 
wzrostu efektywności” (RPM may not only restrict competition but may also, in particular where it is supplier driven, lead to efficiencies); pkt 225 wytycz-
nych Komisji w sprawie ograniczeń wertykalnych (2010/C 130/01); Dz. Urz. UE C 130 z 19.05.2010, s. 1. 
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większych wątpliwości14, jak i w te, w których ingerencje trudno by postrzegać jako uzasadnione 
interesem publicznym (jak np. ujednolicanie cen odsprzedaży posiłków w restauracjach prowa-
dzonych w sieci frachisingowej15) lub przynajmniej dyskusyjne16. 

Komentowany wyrok powinien zatem doprowadzić (lub przynajmniej przyczynić się) do re-
orientacji podejścia Prezesa UOKiK w zakresie jego prawno-konkurencyjnej oceny RPM, tj. od-
stąpienia od podejścia formalnego w kierunku bardziej „zekonomizowanego”, tj. indywidualnie 
traktującego tego rodzaju praktyki.

III. Polemika ze stanowiskiem doktryny
Glosowany wyrok jako dający podstawę do zróżnicowanej oceny wertykalnego ustalania cen 

odsprzedaży stanowi – w mojej ocenie – krok dalej (tj. we właściwym kierunku) w porównaniu ze 
stanowiskiem zajętym w wyroku w sprawie Röben.

W środowiskach antymonopolowych można wszak spotkać się z inną oceną (interpretacją) 
wyroku w sprawie Hajduki. Zdaniem S. Sypa wyrok ów nie wnosi nic nowego (nihil novi) „w za-
kresie podejścia do porozumień wertykalnych” (zatem w tym kontekście do RPM)17. Autor ów 
wskazuje także, iż wyrok ten nie stanowi o konieczności analizy ekonomicznej czy też o potrze-
bie analizy skutków ekonomicznych porozumień wertykalnych ustalających ceny minimalne, czy 
sztywne. Następnie konkluduje, iż „kwestia interesu publicznego została podniesiona nieroze-
rwalnie w związku z możliwością nałożenia kary pieniężnej” oraz że wyrok ów „mówi tylko tyle, że 
czasami mając do czynienia z porozumieniem wertykalnym zakazanym ze względu na jego cel 
antykonkurencyjny – nie ma interesu publicznego w nałożeniu kary pieniężnej na stronę takiego 
porozumienia”. Z takim poglądem nie można się zgodzić. 

Po pierwsze, owszem w treści argumentacji SN nie znajdziemy (literalnego) odwołania się 
do analiz ekonomicznych (co nie jest ewenementem w polskiej judykaturze18). Nie może to wszak 
dyskredytować konieczności uwzględnienia kontekstu ekonomicznego stosowania wertykalnego 
ustalania cen odsprzedaży jako zasadniczej okoliczności mającej różnicować RPM szkodliwe dla 
konkurencji (interesu publicznego) od RPM nieszkodliwych (a wręcz prokonkurencyjnych) – zatem 
nienaruszających interesu publicznego (z art. 1 ust. 1 uokk); zob. pkt 2 niniejszej glosy.

Po drugie, także literalne rozumienie stanowiska SN wskazuje, iż niekoniecznie poruszoną 
w nim problematykę interesu publicznego należałoby wiązać wyłącznie („nierozerwalnie”) z za-
sadami (kryteriami) nakładania kar pieniężnych, tj. w oderwaniu od antymonopolowej kwalifikacji 
praktyki w świetle art. 6 uokk. Zdaniem Sądu Najwyższego, nie w każdym przypadku stosowania 
RPM „dochodzi do zagrożenia interesu publicznego czy też naruszenia wartości istotnych dla 
prawa antymonopolowego, a	także [podkreślenie aut.] aktualizacji – motywowanej każdorazowo 

14 Jak np. praktyki – wywołujące skutki horyzontalne – ustalania cen odsprzedaży farb i lakierów zbywanych przez markety DIY (Do-It-Yourself), zob. 
A. Bolecki, Polish Antitrust Experience with Hub-and-Spoke Conspiracies…, s. 26 i n. oraz cyt., tam decyzje Prezesa UOKiK. 
15 Zob. decyzję Prezesa UOKiK z dnia 25 czerwca 2013 r. Nr DOK-1/2013 w sprawie Sfinks.
16 Zob. też A. Jurkowska-Gomułka, Stosowanie zakazu porozumień ograniczających konkurencję zorientowane na ocenę skutków ekonomicznych? 
Uwagi na tle praktyki decyzyjnej Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w odniesieniu do ustawy o ochronie konkurencji i konsumen-
tów z 2007 roku, „internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny” 2012, nr 1(1), s. 45–48. Autorka ta przytacza przykłady zarówno tych decyzji 
Prezesa UOKiK ingerujących w RPM, które nie powinny budzić zastrzeżeń co do ich zasadności, jak i tych, które można postrzegać jako co najmniej 
„bardziej kontrowersyjne”.
17 S. Syp, Komentarz do wyr. SN z 15 maja 2014 r. (III SK 44/13) – Podejście do porozumień wertykalnych, nivil novi?. Pobrano z: www.korporacyjnie.pl.
18 W krajowym orzecznictwie antymonopolowym trudno bowiem by się takich odwołań (zwłaszcza wprost) doszukiwać. Jakkolwiek warto odnotować tu 
twierdzenie, jakie padło w wyroku SN z dnia 12 kwietnia 2013 r. III SK 28/12 OSNP 2014/4/63 („I tak przy stricte ekonomicznym podejściu do stosowania 
reguł konkurencji do indywidualnych praktyk ograniczających konkurencję zachowanie powoda (…) nie powinno zostać uznane za antykonkurencyjne”).
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potrzebą realizacji interesu publicznego – konieczności nałożenia kary pieniężnej (…)”. Z przyto-
czonego sformułowania, wynika odróżnienie – z jednej strony przypadku, kiedy interes publiczny 
przemawiać będzie w ogóle za wykluczeniem kwalifikowania RPM jako naruszającego ustawę 
antymonopolową (w tej sytuacji czyniąc zarazem nałożenie kary automatycznie niedopuszczal-
nym) od przypadku, kiedy interes ów uwzględniany ma być tylko na etapie wymiaru kary, mogąc 
przemawiać za odstąpieniem od jej nałożenia mimo (przynajmniej formalnego) naruszenia zakazu 
z art. 6 uokk – z drugiej.

Dr	hab.	Konrad	Kohutek
profesor Krakowskiej Akademii im. A. Frycza-Modrzewskiego 
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Wzorzec	przeciętnego	konsumenta	jako	punkt	odniesienia	
przy	dokonywaniu	oceny	nieuczciwości	praktyki	rynkowej.	

Glosa do wyroku SN z dnia 4 marca 2014 r. III SK 34/13

I.	Uwagi	wprowadzające
SN wpisuje się w linię orzeczniczą z zakresu nieuczciwych praktyk rynkowych. SN w gloso-

wanym wyroku dokonał szerokiej interpretacji pojęcia „przeciętny konsument”. Przyjęcie właści-
wej definicji przeciętnego konsumenta ma kluczowe znaczenie z uwagi na ocenę nieuczciwości 
praktyki rynkowej. SN słusznie zauważył, że model przeciętnego konsumenta reklamy rekonstru-
uje się w oparciu o cechy, jakie należy przypisać odbiorcy tego przekazu – konsumentowi rekla-
mowanych towarów (usług). Na uwagę zasługują także te rozważania SN, które dotyczą oceny 
proporcjonalności nałożonej kary pieniężnej z tytułu stosowania praktyk naruszających zbiorowe 
interesy konsumentów. 

II.	Stan	faktyczny	sprawy
Prezes UOKiK decyzją z 31 grudnia 2009 r. uznał, że P. Sp. z o.o. stosowała praktykę na-

ruszającą zbiorowe interesy konsumentów w rozumieniu art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 16 lu-
tego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. Nr 50, poz. 331, ze zm.), polegającą 
na prowadzeniu kampanii reklamowej dotyczącej promocyjnych ofert usługi dostępu do internetu 
w telefonie komórkowym „Zawsze taniej z najbliższymi z internetem w telefonie” oraz „Telefoniczna 
okazja z internetem w telefonie”, zawierającej hasła „Najszybszy internet w komórce. Bez limitu. Za 
5 zł”, podczas gdy w rzeczywistości limit w przedmiotowych ofertach występował i wnosił 50 MB 
w cyklu rozliczeniowym, natomiast abonament za usługę w wysokości 5 zł miesięcznie obowiązy-
wał jedynie w ciągu 3 pierwszych cykli rozliczeniowych. W ocenie Prezesa UOKiK, zachowanie to 
stanowiło nieuczciwą praktykę rynkową przez naruszenie art. 5 ust. 1, art. 5 ust. 2 pkt 1 oraz art. 5 
ust. 3 pkt 2 i 5 w związku z art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu 
nieuczciwym praktykom rynkowym (Dz.U. Nr 171, poz. 1206). Była to praktyka wprowadzająca 
w błąd przeciętnego konsumenta na etapie przedkontraktowym. W wyniku wniesienia odwołania 
do SOKiK sąd ten podtrzymał stanowisko Prezesa UOKiK. Wskazał, że z porównania faktycznych 
warunków oferty powoda ze stosowanym hasłem reklamowym „Najszybszy internet w komórce. 
Bez limitu. Za 5 zł” wynika, że rozpowszechniana w reklamie informacja była nieprawdziwa, po-
nieważ limit przy transferze danych występował (50 MB), a abonament w podanej w reklamie 
wysokości 5 zł obowiązywał tylko przez pierwsze 3 cykle rozliczeniowe. Przekaz reklamowy do-
starczał informacji na temat cech produktu w sposób niepełny (co do braku limitu oraz co do ceny). 
Doprowadziło to do powstania fałszywego wyobrażenia prowadzące do podjęcia (lub możliwości 
podjęcia) przez przeciętnego konsumenta decyzji dotyczącej umowy, której inaczej by nie podjął. 
Powód zaskarżył wyrok Sądu Okręgowego apelacją do Sądu Apelacyjnego. Sąd Apelacyjny w peł-
ni podzielił stanowisko Sąd Okręgowego. Zmienił jedynie zaskarżoną decyzję w pkt dotyczącym 
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okresu publikacji decyzji na stronie internetowej przedsiębiorcy www.era.pl (zmienił z 6 miesięcy 
na 2 miesiące). Powód zaskarżył wyrok Sądu Apelacyjnego skargą kasacyjną do SN. 

III. Stanowisko SN
SN uznał, że skarga kasacyjna powoda nie ma uzasadnionych podstaw. Odnosząc się do 

zarzutów podniesionych w skardze wskazał, iż Sąd Apelacyjny ustalił właściwy wzorzec dla re-
konstrukcji na użytek rozstrzygnięcia sprawy cech, jakimi powinien charakteryzować się właściwy 
dla oceny zachowania powoda model przeciętnego konsumenta. Podkreślił, że decyzją dotyczącą 
transakcji jest „każda podejmowana przez konsumenta decyzja co do tego, czy, jak i na jakich 
warunkach dokona zakupu”, a zatem nie tylko decyzja o dokonaniu bądź niedokonaniu zakupu pro-
duktu (zawarciu umowy o świadczenie reklamowanych dodatkowych usług telekomunikacyjnych), 
lecz także decyzja, która ma z nią bezpośredni związek, w szczególności zaś decyzja „o wejściu 
do sklepu” (punktu, w którym powyższe umowy są zawierane). Pozwala to uznać reklamę usługi 
za nieuczciwą praktykę rynkową, nawet gdy w punkcie sprzedaży konsument otrzyma wyjaśnienie 
co do faktycznej treści przekazu reklamowego. Podkreślił konieczność uwzględnienia modelu prze-
ciętnego konsumenta jako adresata praktyk rynkowych wprowadzających w błąd. W odniesieniu 
do reklamy wprowadzającej w błąd wspomniany wzorzec ustala się w oparciu o uwzględnianie 
rodzaju reklamowanego towaru lub usługi (wyznaczający adresata reklamy) oraz sposób rozpo-
wszechniania reklamy (wyznaczający rzeczywistego odbiorcę reklamy). Odwołał się do pojęcia 
„przeciętnego konsumenta” z art. 2 pkt 8 upnpr, którym jest osoba „dostatecznie dobrze poinfor-
mowana, uważna i ostrożna”. Uznał, iż SA przyjął właściwy wzorzec przeciętnego konsumenta. 
Kierował się bowiem kryteriami zbieżnymi z przyjmowanymi w piśmiennictwie oraz orzecznictwie 
Sądu Najwyższego w sprawach dotyczących niebezpieczeństwa wprowadzenia konsumenta. 
Przyjął, że odbiorcą reklamy jest konsument reklamowanych usług, a nie wszystkie osoby, które 
mogły się z przedmiotową reklamą zetknąć w środkach masowego przekazu. Zgodził się z po-
glądem SA, iż „przeciętny adresat reklamy mógł […] jak najbardziej odczytać wynikający z niej 
przekaz w sposób prezentowany przez Prezesa UOKiK, że za 5 zł miesięcznie można korzystać 
bez ograniczeń z internetu przez komórkę”. Pomimo iż przeciętny konsument miał świadomość, 
że przekaz reklamowy może zawierać tylko część informacji dotyczących promocji, to specyfika 
języka reklamy, a w szczególności konieczność zachowania zwięzłości przekazu nie uzasadnia 
zakładania przez ostrożnego konsumenta, że podawane mu w przekazie reklamowym informacje 
na temat istotnych cech reklamowanego produktu są nieprawdziwe. Sąd Najwyższy nie znalazł 
również podstaw do podważenia oceny SA, co do proporcjonalności wymierzonej przez Prezesa 
Urzędu kary pieniężnej.

IV. Komentarz

1.	Uwagi	wstępne	

Przedmiotem postępowania przed SN stało się zbadanie zasadności zarzutów skargi kasa-
cyjnej. Główny zarzut skargi kasacyjnej dotyczył przyjęcia przez Sąd Apelacyjny niewłaściwego 
wzorca przeciętnego konsumenta, a w konsekwencji niewłaściwej kwalifikacji praktyki pozwanego 
jako wprowadzającej w błąd reklamy. Przyjęcie właściwego modelu przeciętnego konsumenta 
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ma znaczenie z punktu widzenia oceny praktyki rynkowej jako wprowadzającej w błąd (w stanie 
faktycznym sprawy chodziło o naruszenie przez pozwanego art. 5 ust.1 w związku z art. 4 ust. 1 
i 2 w związku z art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym 
praktykom rynkowym1) w postępowaniu w sprawach praktyk naruszających zbiorowe interesy 
konsumentów. Ustalenie czy w rozpoznawanym stanie faktycznym sprawy doszło do naruszenia 
przez Sąd Apelacyjny wskazanych powyżej przepisów wymaga:
1) ustalenia wzorca (modelu) przeciętnego konsumenta jako adresata stosowanej przez przed-

siębiorcę praktyki rynkowej, 
2) wyspecyfikowania wyznaczników kwalifikacji praktyki rynkowej jako wprowadzającej w błąd. 

Powyższe pozwoli ustalić wzorzec konsumenta – adresata reklamowanej usługi na potrzeby 
rozpoznawanej sprawy. Następnie trzeba odnieść tak określony model konsumenta do praktyki 
rynkowej wprowadzającej w błąd, kryterium przeciętnego konsumenta jest bowiem punktem od-
niesienia przy dokonywaniu oceny nieuczciwości praktyki rynkowej. 

2.	Praktyka	rynkowa	wprowadzająca	w	błąd	

Przypomnijmy, że w rozpoznawanym stanie faktycznym sprawy powód reklamował usługę 
dostępu do internetu. Praktyka ta była oceniana w świetle ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym 
praktykom rynkowym. Stosownie do art. 4 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym prakty-
kom rynkowym, praktyka rynkowa stosowana przez przedsiębiorców wobec konsumentów jest 
nieuczciwa, jeżeli jest sprzeczna z dobrymi obyczajami i w istotny sposób zniekształca lub może 
zniekształcić zachowanie rynkowe przeciętnego konsumenta przed zawarciem umowy dotyczącej 
produktu, w trakcie jej zawierania lub po jej zawarciu. Za nieuczciwą praktykę rynkową uznaje 
się w szczególności, między innymi praktykę rynkową wprowadzającą w błąd, jeżeli działania te 
spełniają przesłanki określone w ust. 1 (ust. 2 upnpr). Praktykę rynkową uznaje się za działanie 
wprowadzające w błąd, jeżeli działanie to w jakikolwiek sposób powoduje lub może powodować 
podjęcie przez przeciętnego konsumenta decyzji dotyczącej umowy, której inaczej by nie podjął 
(tzw. istotność wprowadzenia w błąd przez praktykę rynkową – przyp. M.S.)2. 

W tym miejscu należy podkreślić, że przy ocenie praktyki rynkowej jako wprowadzającej w błąd 
nie trzeba odwoływać się do przesłanek nieuczciwości z art. 4 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu 
nieuczciwym praktykom rynkowym (sprzeczność z dobrymi obyczajami oraz zniekształcenie lub 
możliwość zniekształcenia zachowania rynkowego przeciętnego konsumenta)3. Pogląd ten zresztą 
znajduje odzwierciedlenie w glosowanym wyroku SN. Wprowadzenie klauzuli generalnej nieuczci-
wej praktyki rynkowej nie znajduje odzwierciedlenia w przepisach dyrektywy 2005/29/WE4. Poza 
tym po wyroku TSUE z dnia 10 września 2013 r. w sprawie C-435/11 CHS Tour Services GmbH 
kwalifikacja praktyki rynkowej wprowadzającej w błąd, w oparciu o kryteria z ust. 1 art. 4 ustawy 
o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym jest niedopuszczalna5. 

1 Dz.U. Nr 171, poz. 1206 (dalej: upnpr). 
2 Zob. art. 5 ust.1 upnpr.
3 Na ten temat szeroko zob. M. Stefanicki, Ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym. Komentarz, Wydawnictwo Prawnicze 
LexisNexis, Warszawa 2009, s. 156 i n., M. Sieradzka, Ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym. Komentarz, LEX, Wolters Kluwer, 
Warszawa 2008, s. 70 i n.
4 Dyrektywa 2005/29/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 maja 2005 r. dotycząca nieuczciwych praktyk handlowych stosowanych wobec 
konsumentów na rynku wewnętrznym, DZ. U. UE L 149 z 11 czerwca 2005. 
5 Na temat wyroku oraz jego implikacji w prawie polskim zob. M. Sieradzka, Glosa do wyroku TSUE z dnia 10 września 2013 r. w sprawie C-435/11 
CHS Tour Services GmbH, LEX 2014/el. 
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Warto wskazać, że praktyki rynkowe wprowadzające w błąd są uznawane za szczególnie 
nieuczciwe, z uwagi na oddziaływanie na sferę decyzji konsumenta. Wskutek wprowadzenia 
w błąd dochodzi bowiem do zniekształcenia decyzji rynkowych konsumenta, co wyłącza możli-
wość podjęcia świadomej decyzji rynkowej przez konsumenta. 

Przypomnijmy, że w rozpoznawanym stanie faktycznym powód stosował nieuczciwą praktykę 
rynkową wprowadzającą w błąd (określoną w art. 5 ust. 2 pkt 1 upnpr). Przekaz reklamowy zawie-
rający informacje dotyczące istotnych cech reklamowanej usługi wprowadzał w błąd. Wyobrażenia 
przeciętnego konsumenta dotyczące reklamowanej usługi były niezgodne z rzeczywistością. Jeżeli 
praktyka rynkowa wywołała u przeciętnego konsumenta mylne, czyli niezgodne z rzeczywistoś-
cią, wyobrażenie o produkcie, które miało charakter istotny w tym znaczeniu, że spowodowało 
(lub mogło spowodować) podjęcie przez konsumenta decyzji gospodarczej, której inaczej by nie 
podjął, to mamy do czynienia z praktyką rynkową wprowadzającą w błąd6. Warto zauważyć, że 
polski ustawodawca nie zdefiniował pojęcia „istotne zniekształcenie zachowania rynkowego prze-
ciętnego konsumenta” należy odnieść się do źródła, czyli definicji zawartej w dyrektywie 2005/29/
WE, według której „istotne zniekształcenie zachowania gospodarczego konsumentów” oznacza 
wykorzystanie praktyki handlowej w celu znacznego ograniczenia zdolności konsumenta do 
podjęcia świadomej decyzji i skłonienia go tym samym do podjęcia decyzji dotyczącej transakcji, 
której inaczej by nie podjął. 

3.	Model	(wzorzec)	przeciętnego	konsumenta	

Model przeciętnego konsumenta został ukształtowany w orzecznictwie TSUE7. Jest to wzo-
rzec osoby należycie poinformowanej, uważnej i racjonalnej. Nie oznacza jednak, że ze względu 
na te właśnie cechy osobowe wzorca nie może on zostać wprowadzony w błąd8. 

Zgodnie z art. 2 pkt 8 upnpr przez przeciętnego konsumenta rozumie się konsumenta, któ-
ry jest dostatecznie dobrze poinformowany, uważny i ostrożny. Oceny tej powinno dokonać się 
z uwzględnieniem czynników społecznych, kulturowych, językowych i przynależności danego kon-
sumenta do szczególnej grupy konsumentów, przez którą rozumie się dającą się jednoznacznie 
zidentyfikować grupę konsumentów, szczególnie podatną na oddziaływanie praktyki rynkowej lub 
na produkt, którego praktyka rynkowa dotyczy, ze względu na szczególne cechy, takie jak wiek, 
niepełnosprawność fizyczna czy umysłowa. Powyższej zaprezentowana definicja to normatywna 
definicja przeciętnego konsumenta. Przy dokonywaniu oceny nieuczciwości praktyki rynkowej 
punktem odniesienia może być:
– ,,przeciętny konsument”, który jest dostatecznie dobrze poinformowany oraz dostatecznie 

uważny i ostrożny z uwzględnieniem czynników społecznych, kulturowych i językowych (art. 5 
ust. 2 lit. b dyrektywy 2005/29/WE, art. 2 pkt 8 u.p.n.p.r.) lub

– „przeciętny” członek grupy konsumentów, jeśli praktyka handlowa jest skierowana do okre-
ślonej grupy konsumentów (art. 5 ust. 2 lit. b dyrektywy 2005/29/WE, art. 2 pkt 8 u.p.n.p.r.) 
lub

6 Zob. M. Sieradzka, Ustawa…, s. 93.
7 Zob. np. wyr. ETS z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie C-220/98: Estee Lauder Cosmetics GmbH & Co. OHG v. Lancaster Group GmbH; wyr. ETS 
z dnia 19 czerwca 1991 r. w sprawie C-369/89: Piageme i inni v. BVBA; wyr. ETS z dnia 2 września 2000 r. w sprawie C-366/08: Geffroy.
8 Wyr. SOKiK z 30 stycznia 2008 r., XVII AmA 108/05 (niepubl.).
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– „przeciętny” członek grupy konsumentów szczególnie podatnej na praktykę lub produkt (art. 5 
ust. 3 dyrektywy 2005/29/WE, art. 2 pkt 8 u.p.n.p.r.).
Przeciętny konsument to zespół cech składających się na jego „przeciętność” (dostateczne 

poinformowanie, uwaga, ostrożność). „Owa”	przeciętność	konsumenta	pozwala	oczekiwać	
od	niego	pewnego	stopnia	wiedzy	i	orientacji	w	rzeczywistości,	ale	są	pewne	granice. 
Nie można uznać, że wiedza przeciętnego konsumenta jest kompletna i profesjonalna oraz, że 
nie ma on prawa pewnych rzeczy nie wiedzieć9. Powyższe oznacza, że ze względu na cechy 
osobowe wzorca, nie może on zostać wprowadzony w błąd10. Brak pełnej i rzetelnej informacji 
przy podejmowaniu przez konsumentów decyzji gospodarczych wyłącza możliwość dokonania 
właściwego wyboru. 

W stanie faktycznym sprawy powód reklamował usługi telefoniczne. Istotne staje się ustalenie 
(przyjęcie) właściwego wzorca przeciętnego konsumenta, z punktu widzenia dokonywania oceny 
czy praktyka rynkowa powoda wprowadza w błąd. Jak powszechnie wskazuje się w orzecznictwie11 
i doktrynie12, zrekonstruowanie	wzorca	przeciętnego	konsumenta	wiąże	się	z	ustaleniem	
przeciętnego	odbiorcy	reklamowanych	towarów	(usług). Oceniając możliwość wprowadzenia 
w błąd, należy uwzględnić przede wszystkim charakter produktu i warunki, w jakich obrót tym pro-
duktem się odbywa, gdyż to wyznacza wzorzec przeciętnego konsumenta będącego miernikiem 
zachowań konsumentów dokonujących zakupów. Inaczej bowiem zachowuje się konsument przy 
zakupie towarów o większej wartości, a inaczej kupując towary powszechnego użytku13. 

Przeciętny konsument w tym segmencie rynku telekomunikacyjnego posiada podstawową 
wiedzę na temat działania rynku telekomunikacyjnego oraz zna standardowe warunki ofert promo-
cyjnych. W związku z tym orientuje się również, iż przekaz reklamowy nie zawiera wyczerpującej 
informacji na temat reklamowanej usługi telekomunikacyjnej. Zdaje sobie również sprawę, że 
przekaz reklamowy może posługiwać się przesadą (pojawia się oczywiście pytanie o jej granicę, 
ale nie ma to znaczenia w rozpoznawanej sprawie). Jednak	nie	można	w	żadnym	razie	przyjąć	
(założyć),	iż	konsument	–	nawet	przeciętny	–	odróżni	dozwoloną	przesadę	w	reklamie	od	
zakazanego	wprowadzenia	w	błąd.	Przeciętny konsument podejmujący racjonalną decyzję, co 
do nabycia produktu na podstawie treści kampanii reklamowej, ma prawo oczekiwać, iż nabędzie 
towar o reklamowanych właściwościach. W rozpoznawanym stanie faktycznym – uzyska usłu-
gę dostępu do mobilnego internetu bez limitu w jakimś czasie trwania umowy. W rzeczywistości 
jednak konsument nie mógł skorzystać z reklamowanej usługi – tzn. nie miał możliwości zakupu 
usługi dostępu do internetu za 5 zł bez limitu. Bezspornym jest, iż doszło do wprowadzenia w błąd, 
ponieważ istotna cecha produktu, wokół której budowana była kampania reklamowa, stanowiąca 
podstawową korzyść dla nabywcy – nie istniała w ofercie operatora. Limit dostępu do internetu 
występował i wynosił 50 MB w danym cyklu rozliczeniowym. Zatem przeciętny konsument nie 

9 Decyzja Prezesa UOKiK z dnia 30 grudnia 2013 r., RKR – 52/2013. 
10 Wyr. SOKiK z 30 stycznia 2008 r., XVII AmA 108/05, niepubl.
11 R. Skubisz [w:] J. Szwaja (red.), Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz, Warszawa 2006, s. 699 i n., R. Stefanicki, Ustawa…, 
s. 135 i n., M. Sieradzka,, Wzorzec ,,przeciętnego konsumenta” w dyrektywie 2005/29/WE o nieuczciwych praktykach handlowych i jego implikacje dla 
prawa polskiego, „Europejski Przegląd Sądowy” 2008, nr 6, s.19–23.
12 Wyr. SN z 11 lipca 2002 r., I CKN 1319/00, OSNC 2003 nr 5, poz. 73; z 3 grudnia 2003 r., I CK 358/02, z 2 października 2007 r., II CSK 289/07, 
z 23 kwietnia 2008 r., III CSK 377/07. Uwzględnia się także krąg odbiorców reklamy – konsumentów, do których dociera oceniany przekaz – zob. wyr. 
Sądu Najwyższego z dnia 23 kwietnia 2008 r., III CSK 377/07. 
13 Decyzja PUOKiK z dnia 6 marca 2006 r., RPZ 5/2006.
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mógł wiedzieć (nie mógł przewidzieć), że podawana informacja dotycząca istotnych cech usługi 
jest nieprawdziwa. 

Reasumując, przyjmując model przeciętnego konsumenta należy mieć na uwadze także 
jego prawo do rzetelnej i niewprowadzającej w błąd informacji. Bowiem to, czego można oczeki-
wać od przeciętnego konsumenta wynika przede wszystkim z tego, jak daleko sięga obowiązek 
informacji handlowej, w szczególności jej dostępności, jasności, niedwuznaczności, pełności 
i odpowiedniości14. 

4.	Uwzględnienie	zasady	proporcjonalności	przy	nakładaniu	kar	pieniężnych	

Ustalenie przez organ antymonopolowy wymiaru kary za stosowanie praktyki naruszającej 
zbiorowe interesy konsumentów ma charakter dwuetapowy. W pierwszej kolejności, ustalając 
kwotę bazową, organ antymonopolowy dokonuje oceny wagi stwierdzonych naruszeń zbioro-
wych interesów konsumentów (praktyk stosowanych przez przedsiębiorcę). Następnie zaś bierze 
pod uwagę okoliczności sprawy mające wpływ na wysokość kary (określone w art. 111 ustawy 
o ochronie konkurencji i konsumentów). Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów nie zawiera 
zamkniętego katalogu przesłanek, od których uzależniana jest wysokość nakładanych na przed-
siębiorców kar. Art. 111 tej ustawy stanowi jedynie, iż przy ustalaniu wysokości kar pieniężnych 
(w tym również za stosowanie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów) należy 
uwzględnić w szczególności takie okoliczności, jak: okres, stopień oraz okoliczności naruszenia 
przepisów ustawy, a także uprzednie naruszenie przepisów ustawy15. Oczywistym jest, że na 
wysokość kary ma także wpływ stopień zagrożenia lub naruszenia interesu publicznoprawne-
go stosowanymi praktykami ograniczającymi konkurencję. W doktrynie akcentuje się potrzebę 
uwzględnienia przy wymiarze kary za stosowanie praktyk ograniczających takich przesłanek, jak: 
potencjał ekonomiczny przedsiębiorcy, skutki praktyki dla konkurencji lub kontrahentów, dopusz-
czalny poziom kary wynikający z przepisów ustawy oraz cele, jakie kara ma osiągnąć16. 

W rozpoznawanej sprawie powód zarzucił Sądowi Apelacyjnemu brak uwzględnienia zasady 
proporcjonalności przy wymiarze kary pieniężnej za stosowanie praktyki naruszającej zbiorowe 
interesy konsumentów. Warto wskazać, że powołał się przy tym na wyroki SN – z dnia 19 sierp-
nia 2009 r. III SK 5/09 oraz z 21 kwietnia 2011 r. III SK 45/10, w których sąd ten odwoływał się 
do zasady proporcjonalności. Zasada proporcjonalności wymaga, aby nie wykraczać poza gra-
nice tego, co jest właściwe i konieczne do realizacji uzasadnionych celów, którym służą dane 
przepisy, przy czym w sytuacji wyboru pomiędzy kilkoma właściwymi środkami należy wybrać 
środek najmniej dolegliwy, a wynikłe stąd niedogodności nie mogą być nadmierne w stosunku do 
zakładanego celu17. Jednakże, pomimo iż w powyższych wyrokach SN akcentował konieczność 
odejścia od przypisywania kryterium przychodu przedsiębiorcy istotnego znaczenia przy wymia-
rze kary pieniężnej (z uwagi na zasadę proporcjonalności) nie mogą one znaleźć zastosowania 
w sprawie będącej przedmiotem glosowanego wyroku. Waga	stwierdzonego	naruszenia	zbio-
rowego	interesu	konsumentów,	którym	jest	prawo	konsumenta	do	podjęcia	swobodnej	

14 Zob. decyzję Prezesa UOKiK z dnia 5 września 2008 r., Nr 18/2003.
15 Szeroko na temat miarkowania kary zob. M. Sieradzka, The importance of ‘subjective fault’ in fixing pecuniary penalties for competition-restricting 
practices (Part I), „Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego” 2013, nr 12. 
16 M. Sachajko [w:] T. Skoczny, Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów, Komentarz, C.H. Beck, Warszawa 2009, s. 1701 i n. 
17 Wyr. TSUE z dnia 11 września 2014 r. w sprawie Mastercard, wyr. TSUE z dnia 12 lipca 2001 r. w sprawie C189/01 Jippes i in., Rec. s. I5689, pkt 81. 
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decyzji	rynkowej,	nie	pozwala	na	obniżenie	kary	antymonopolowej.	Wysokość wymierzonej 
powodowi kary jest proporcjonalna w stosunku do zakresu prowadzonej przez niego działalności 
gospodarczej. Ze względu na wagę stwierdzonego naruszenia zbiorowych interesów konsumentów 
niezbędne stało się oszacowanie kary na wyższym poziomie progu procentowego. Sąd Apelacyjny 
przy miarkowaniu kary pieniężnej wziął pod uwagę charakter naruszenia, rodzaj naruszonego 
dobra, znaczenie dla funkcjonowania mechanizmu rynkowego, funkcje kary pieniężnej, charakter 
reklamowanej usługi oraz odczuwalność kary w stosunku do działalności powoda.

Na zakończenie warto wskazać, iż SN zauważył potrzebę zwiększania wysokości kary pie-
niężnej z tytułu stosowania praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów (zwiększenie 
dolegliwości kary pieniężnej). Chodzi o sytuacje, gdy na danym rynku (np. usług telekomunikacyj-
nych) pomimo zakończonych postępowań w sprawach praktyk naruszających zbiorowe interesy 
konsumentów, nadal dochodzi do ich stosowania przez przedsiębiorców. Nałożenie w powyższej 
sytuacji wyższej kary pieniężnej (w porównaniu z karami wymierzanymi wcześniej za podobne 
naruszenia) będzie jednak musiało być z jednej strony uzasadnione potrzebami interesu publicz-
nego, a z drugiej – zgodne z zasadą równego traktowania. 

V.	Uwagi	końcowe
Model przeciętnego konsumenta stanowi punkt odniesienia przy dokonywaniu oceny wpro-

wadzenia w błąd. W glosowanym wyroku SN szeroko odniósł się do modelu przeciętnego kon-
sumenta, wskazując konieczność przyjęcia właściwego modelu przeciętnego konsumenta przy 
dokonywaniu oceny wprowadzenia w błąd przez praktykę rynkową. SN po raz kolejny podkreślił 
konieczność uwzględnienia w tym przypadku rodzaju reklamowanych usług, sposobu reklamy, 
warunków rynkowych z uwagi na różny krąg odbiorców reklamy. W sytuacji stosowania praktyk 
rynkowych wprowadzających w błąd mamy do czynienia z zafałszowaniem rzeczywistości, w której 
konsument podejmuje decyzję rynkową. Wówczas nawet „przeciętny konsument” nie jest w stanie 
podjąć świadomej decyzji. 

Wydany wyrok SN jest kolejnym orzeczeniem, które prowadzi do utrwalenia modelu przecięt-
nego konsumenta – odbiorcy przekazu reklamowego konstruowanego w oparciu o cechy adresa-
ta reklamowanego towaru (usługi). Pomimo iż model konsumenta jest modelem normatywnym, 
to istnieje potrzeba jego dostosowania do okoliczności faktycznych sprawy. Posiadanie przez 
konsumenta	pewnego	zespołu	cech	(wyznaczników	przeciętności	–	przeciętnie	dobrze	
poinformowany,	uważny	i	ostrożny)	nie	może	uzasadniać	stosowania	przez	przedsiębiorcę	
praktyk	reklamowych	wprowadzających	w	błąd.	Tylko bowiem transparentny przekaz rekla-
mowy pozwala na podjęcie świadomej decyzji gospodarczej. 

Dr	Małgorzata	Sieradzka	
Wydział Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego 
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Jak	bardzo	opłaca	się	zaniechanie	praktyki	 
ograniczającej	konkurencję?

Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 15 maja 2014 r., III SK 54/13

 1.  Sąd	Najwyższy	nie	rozstrzyga,	czy	określony	poziom	kary	pieniężnej	jest	w	oko-
licznościach	faktycznych	sprawy	właściwy,	lecz	weryfikuje,	czy	orzekając	w	tym	
przedmiocie	Sąd	drugiej	instancji	w	sposób	zgodny	z	obowiązującymi	unormowa-
niami	umotywował	swoje	stanowisko	w	tym	zakresie.

 2.  W	sytuacji,	gdy	w	toku	postępowania	odwoławczego	ustalono,	że	okres	naruszenia	
był	krótszy,	niż	zakładał	Prezes	Urzędu	[Ochrony	Konkurencji	i	Konsumentów	–	dop. 
aut.], a	Sąd	[Ochrony	Konkurencji	i	Konsumentów	–	dop. aut.] uzna,	iż	zasadne	
jest	obniżenie	kary	z	tego	powodu,	nie	ma	automatyzmu	w	postaci	konieczności	
zachowania	korelacji	między	wysokością	kary	a	skróceniem	okresu	naruszenia.1

I.	Stan	faktyczny
W decyzji z 20.12.2007 r.2 Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (dalej: UOKiK) 

uznał, że Telekomunikacja Polska S.A. (obecnie Orange Polska S.A.) z siedzibą w Warszawie3 
(dalej: powód) stosowała praktykę ograniczającą konkurencję, naruszającą zakaz nadużywania 
pozycji dominującej, zarówno ten sformułowany w prawie krajowym, jak i ten wynikający z prawa 
wspólnotowego (obecnie unijnego). Prezes UOKiK nakazał powodowi zaniechanie tej praktyki 
oraz nałożył na powoda karę pieniężną w wysokości 75 mln złotych. Ustalając wysokość kary 
pieniężnej, Prezes UOKiK za okoliczność obciążającą uznał m.in. stopień zawinienia powoda, 
który działał umyślnie i dopuścił się poważnych naruszeń prawa konkurencji, a także wpływ prak-
tyk powoda na ogromną rzeszę użytkowników końcowych Internetu oraz konkurencyjnych wobec 
niego przedsiębiorców telekomunikacyjnych na całym terytorium RP4. 

Wyrokiem z 11.04.2011 r.5, wydanym w wyniku odwołania powoda od ww. decyzji, Sąd Ochrony 
Konkurencji i Konsumentów (dalej: SOKiK) zmienił tę decyzję. Po pierwsze, SOKiK stwierdził, 
że powód zaniechał stosowania praktyki naruszającej zakaz nadużywania pozycji dominującej 
z dniem 14.07.2006 r. Po drugie, SOKiK zmienił wysokość nałożonej na powoda kary pieniężnej 
w ten sposób, że obniżył jej wysokość do 38 mln złotych. SOKiK podzielił pogląd Prezesa UOKiK 
o wysokim stopniu zawinienia powoda oraz wysokiej szkodliwości naruszenia zakazu. Natomiast 

1 Tezy zostały wybrane z uzasadnienia wyroku przez autorkę. Wyrok opublikowano na stronie: http://www.sn.pl/sites/orzecznictwo/Orzeczenia3/III%20
SK%2054-13.pdf (dostęp 16.09.2014 r.).
2 DOK-98/2007. 
3 Dane strony pochodzą z bazy decyzji Prezesa UOKiK: http://www.uokik.gov.pl/decyzje_prezesa_uokik3.php (dostęp 16.09.2014 r.). 
4 Ust. 516-518 uzasadnienia decyzji. 
5 XVII AmA 62/08. 
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o obniżeniu wysokości kary pieniężnej przez SOKiK przesądził pominięty w decyzji Prezesa UOKiK 
fakt zaprzestania przez powoda naruszeń na kilkanaście miesięcy przed wydaniem decyzji. 

Zarówno Prezes UOKiK, jak i powód, wnieśli apelacje od wyroku SOKiK do Sądu Apelacyjnego 
w Warszawie (dalej: SA w Warszawie), w których zarzucili SOKiK m.in. naruszenie przepisu 
będącego podstawą prawną ustalenia wysokości kary pieniężnej – art. 104 obowiązującej wów-
czas ustawy z 15.12.2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów6 (odpowiednik obecnego 
art. 111 ustawy z 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów7, dalej: uokik). Wyrokiem 
z 9.04.2013 r.8 SA w Warszawie oddalił obie apelacje. Nie podzielił poglądu powoda, że przy 
ustalaniu wysokości kary pieniężnej Prezes UOKiK powinien brać pod uwagę wartość sprzedaży 
dóbr mających związek z naruszeniem przepisów zamiast przychodu z całej działalności przed-
siębiorcy. Z kolei odnosząc się do apelacji Prezesa UOKiK, SA w Warszawie zauważył, że okres 
naruszenia (którego zaniechano przed wydaniem decyzji) znacznie krótszy (o kilkanaście mie-
sięcy) od przyjętego w decyzji Prezesa UOKiK świadczy o mniejszym stopniu naruszenia, a kara 
pieniężna w wysokości 75 mln zł była znacznie zawyżona dla osiągnięcia zakładanego jej celu. 

Obie strony zaskarżyły wyrok SA w Warszawie skargami kasacyjnymi. Sąd Najwyższy (dalej: 
SN) oddalił obie skargi kasacyjne, uznając, że nie mają one uzasadnionych podstaw. W niniej-
szym komentarzu do wyroku SN zajmę się wyłącznie poruszonymi w wyroku SN zagadnieniami 
dotyczącymi kar pieniężnych nakładanych na przedsiębiorcę. 

II.	Jak	sądy	mogą	zmieniać	rozstrzygnięcie	 
o	nałożeniu	kary	pieniężnej?

W uzasadnieniu komentowanego wyroku dokonano istotnego uporządkowania problematyki 
zakresu kognicji sądów w sprawach dotyczących kar pieniężnych nakładanych przez Prezesa 
UOKiK. Po pierwsze, stwierdzono w nim, że kognicja SN w sprawach zarzutów dotyczących kar 
pieniężnych, z racji związania podstawą faktyczną oraz oceną dowodów, ogranicza się do kontroli 
orzeczenia Sądu drugiej instancji (SA w Warszawie) w zakresie respektowania prawnych kryte-
riów wymiaru kary pieniężnej i obowiązujących w tym zakresie ustawowych bądź orzeczniczych 
standardów. Pogląd ten zasługuje na aprobatę, skoro zarzuty dotyczące oceny dowodów lub 
ustalenia faktów nie mogą być podstawą skargi kasacyjnej (art. 3983 § 3 kpc), a SN jest związany 
ustaleniami faktycznymi stanowiącymi podstawę zaskarżonego orzeczenia (art. 39813 § 2 kpc). 
SN kontroluje więc – w granicach zaskarżenia i w granicach podstaw (art. 39813 § 1 in princi-
pio kpc) – czy SA w Warszawie nie naruszył prawa materialnego przez błędną jego wykładnię 
lub niewłaściwe zastosowanie bądź przepisów postępowania (jeżeli uchybienie to mogło mieć 
istotny wpływ na wynik sprawy) w odniesieniu do nałożenia i ustalenia wysokości kary pienięż-
nej. W komentowanym wyroku podkreślono, że SN nie rozstrzyga, czy określony poziom kary 
pieniężnej jest w okolicznościach faktycznych sprawy właściwy, lecz weryfikuje, czy orzekając 
w tym przedmiocie Sąd drugiej instancji w sposób zgodny z obowiązującymi unormowaniami 
umotywował swoje stanowisko w tym zakresie. Ściślej można wskazać, że SN kontroluje, czy 
stanowisko SA w Warszawie w przedmiocie nałożenia i ustalenia wysokości kary pieniężnej jest 

6 Tekst jedn. Dz.U. z 2005 r. Nr 244, poz. 2080 z późn. zm. 
7 Dz.U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm. 
8 VI ACa 142/13. 
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zgodne z obowiązującymi przepisami („ustawowymi standardami”), z uwzględnieniem istniejącego 
orzecznictwa sądowego („orzeczniczych standardów”).

W sposób prawidłowy SN w uzasadnieniu glosowanego wyroku wskazuje na zakres kog-
nicji sądu pierwszej instancji (SOKiK) oraz sądu drugiej instancji (SA w Warszawie) – odmienny 
od zakresu kognicji SN. SOKiK jest władny samodzielnie dostosować poziom wymierzanej kary 
pieniężnej do ustalonych w sprawie okoliczności. Ma to związek z pierwszoinstancyjnym charak-
terem postępowania sądowego w sprawach odwołań od decyzji Prezesa UOKiK. Poprzedzające 
je postępowanie administracyjne warunkuje jedynie dopuszczalność drogi sądowej. SOKiK ma 
obowiązek osądzić sprawę od początku i nie może poprzestać na oparciu swego orzeczenia 
o ustalenia organu administracji publicznej w osobie Prezesa UOKiK. SOKiK samodzielnie ocenia 
dowody i ustala fakty. Możliwość dostosowania poziomu ostatecznie wymierzanej kary pieniężnej 
do ustalonych w sprawie okoliczności została – prawidłowo – przypisana przez SN w komento-
wanym orzeczeniu również sądowi drugiej instancji. Wynika ona z zakresu kognicji sądu drugiej 
instancji, który obejmuje „rozpoznanie sprawy” i to w taki sposób, w jaki mógł i powinien uczynić 
to sąd pierwszej instancji9.

Co istotne, SN wskazuje, że sąd pierwszej instancji oraz sąd drugiej instancji nie są związa-
ne praktyką Prezesa UOKiK i wypracowanym przez niego sposobem dochodzenia do ustalenia 
wysokości kary pieniężnej. W tym kontekście warto wskazać na fakt, iż Prezes UOKiK, ustalając 
wysokość kar pieniężnych, posiłkuje się Wyjaśnieniami Prezesa UOKiK z 2008 r. w sprawie ustalania 
wysokości kar pieniężnych za stosowanie praktyk ograniczających konkurencję10. Komentowany 
wyrok nie jest pierwszym orzeczeniem, które (w tym przypadku w pośredni sposób) wskazuje, że 
dokument ten nie wiąże sądu rozpoznającego odwołanie od decyzji Prezesa UOKiK11.

W opinii SN, w zależności od okoliczności sprawy sąd pierwszej instancji bądź sąd drugiej 
instancji może inaczej rozłożyć akcenty, a nawet przypisać większe lub mniejsze znaczenie 
poszczególnym elementom wpływającym na ostateczny wymiar kary pieniężnej. Również i ten 
pogląd wyrażony w uzasadnieniu glosowanego wyroku zasługuje na aprobatę. Sąd pierwszej 
instancji oraz sąd drugiej instancji – jak to wskazał SN – obowiązane są brać pod uwagę funkcje 
kar pieniężnych oraz przesłanki wymiaru kary określone w uokik, bądź wynikające z ogólnych 
zasad prawa, regulacji konstytucyjnych, czy zobowiązań prawnomiędzynarodowych. Również 
Prezes UOKiK, ustalając w decyzji wysokość kary pieniężnej, mimo że jego rozstrzygnięcie ma 
charakter uznaniowy, ma obowiązek uwzględniać te funkcje i przesłanki. Uznaniowość nie oznacza 
dowolności nakładania kar pieniężnych, a sposób uwzględnienia przez Prezesa UOKiK funkcji 
kar pieniężnych oraz przesłanek ich wymiaru w wydanej decyzji podlega kontroli sądów. 

III.	Okres	naruszenia,	zaniechanie	praktyki,	wartość	sprzedaży,	
czyli	co	i	jak	może	wpływać	na	wysokość	kary	pieniężnej?

Prezes UOKiK w skardze kasacyjnej kwestionował prawidłowość obniżenia przez SOKiK 
wysokości kary pieniężnej o prawie 50%, motywowanego zaniechaniem praktyki przez powoda 
przed wydaniem decyzji. Prezes UOKiK wskazał, że skoro SOKiK przyjął, iż praktykę stosowano 

 9 Tak o zakresie kognicji sądu drugiej instancji uchwała SN z 31.01.2008 r., III CZP 49/07, OSNC 2008/6/55. 
10 Dz. Urz. UOKiK z 2008 r. Nr 4, poz. 33. 
11 Zob. też wyrok SN z 19.08.2009 r., III SK 5/09, OSNP 2011/9-10/144.
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przez 30 a nie 46 miesięcy (o ok. 35% krócej), to redukcja kary pieniężnej o prawie 50% jest nie-
uzasadniona. Należy zgodzić się z poglądem SN, że „nie ma automatyzmu w postaci konieczności 
zachowania korelacji między wysokością kary a skróceniem okresu naruszenia”, „im dłuższy okres 
czasu stosowania praktyki, tym bardziej jest ona szkodliwa dla konkurencji” oraz że „[i]m krótszy 
okres naruszania, tym mniejsze szkody wyrządziła praktyka, co może uzasadniać redukcję kary 
pieniężnej w większym stopniu, niż wynikający z bezpośredniego przeniesienia %, o jaki skrócono 
okres naruszenia na ostateczną wysokość kary pieniężnej”. Równie dobrze, w okolicznościach 
konkretnej sprawy ustalenie przez SOKiK krótszego okresu naruszania ustawy może nie prowa-
dzić do żadnej redukcji kary pieniężnej bądź też uzasadniać jej redukcję w stopniu nie większym 
(mniejszym) niż wynikający z „bezpośredniego przeniesienia %, o jaki skrócono okres naruszenia 
na ostateczną wysokość kary pieniężnej”. Redukcja kary pieniężnej nie jest bowiem działaniem 
czysto arytmetycznym. Pewien niedosyt rodzi brak wyraźnego wskazania w analizowanej czę-
ści uzasadnienia wyroku SN, że „filtrem” każdego na pozór matematycznego działania SOKiK 
w przypadku odmiennej oceny niektórych czynników wpływających na wysokość kary pieniężnej 
(np. okresu naruszenia) muszą być zawsze funkcje, jakie ma spełnić kara pieniężna. Nawet jeśli 
SOKiK ustali okres naruszenia ustawy o połowę krótszy od ustalonego przez Prezesa UOKiK, nie 
powinien obniżyć kary pieniężnej o połowę, gdyby tak obniżona kara pieniężna miała nie spełnić 
swych funkcji (represyjnej, prewencyjnej). Z kolei jeżeli zdaniem SOKiK funkcje te zostaną przez 
karę pieniężną spełnione, SOKiK może obniżyć karę pieniężną w sposób „nieproporcjonalny”, do-
konać jej swoistej korekty z perspektywy jej funkcji, jak to miało miejsce w analizowanej sprawie. 

Pewną wątpliwość mogą budzić rozważania SN dotyczące wpływu zaniechania praktyki na 
wysokość kary pieniężnej. Słusznie SN czyni rozróżnienie pomiędzy zaniechaniem dobrowolnym 
a zaniechaniem wymuszonym przez organ, uznając, że to ostatnie nie powinno prowadzić do 
ustalenia kary pieniężnej w niższej wysokości (chyba że ze względu na krótszy okres naruszania 
przepisów ustawy i – co za tym idzie – niższy poziom szkód wyrządzonych konkurencji na rynku). 
Dopiero z dniem 18.01.2015 r. do ustawy antymonopolowej zostaną wprowadzone12 zmiany, w re-
zultacie których „zaniechanie stosowania zakazanej praktyki [ograniczającej konkurencję – dop. 
aut.] przed wszczęciem postępowania lub niezwłocznie po jego wszczęciu” zostanie wskazane 
wprost jako okoliczność łagodząca karę pieniężną (art. 111 ust. 3 pkt 1 lit. b uokik). Wcześniej taką 
okoliczność łagodzącą wskazano w Wyjaśnieniach Prezesa UOKiK z 2008 r. w sprawie ustalania 
wysokości kar pieniężnych za stosowanie praktyk ograniczających konkurencję (ust. 4.1 lit. d), 
które nie stanowią jednak aktu prawa powszechnie obowiązującego. W świetle Wyjaśnień, oko-
licznością łagodzącą mniejszej wagi jest podjęcie działań mających na celu zaprzestanie prak-
tyki, lecz pełnego zaprzestania nie stanowiących (np. rozpoczęcie wycofywania z obrotu umów 
zawierających klauzule naruszające prawo konkurencji). SN w komentowanym wyroku zasadnie 
wskazuje, że nie każde zaniechanie stosowania praktyki ograniczającej konkurencję musi być 
traktowane jako odpowiadające tej okoliczności wpływającej na obniżenie kary pieniężnej, która 
wiąże się z uznaniem przez przedsiębiorcę racji organu ochrony konkurencji i wymogów interesu 
publicznego. Wyjaśnienia sugerują, że Prezes UOKiK założył, iż zaniechanie praktyki wiąże się 
z uznaniem przez przedsiębiorcę racji organu ochrony konkurencji i wymogów interesu publicznego 

12 Ustawą z 10.06.2014 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz ustawy – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 2014 r., 
poz. 945). 
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(choć w praktyce motywy zaniechania mogą być inne), co do zasady, gdy ma miejsce przed 
wszczęciem postępowania lub niezwłocznie po jego wszczęciu. 

SN w komentowanym wyroku wskazał natomiast jedynie, że fakt niezaprzestania stosowania 
praktyki po wszczęciu postępowania wyjaśniającego, a przed wszczęciem postępowania właściwe-
go, nie może stanowić okoliczności wpływającej negatywnie na wysokość wymiaru kary pieniężnej. 
Trudno podzielić bezkrytycznie i w całości powyższy pogląd SN. Wydaje się, że przedsiębiorca, 
który zaniechał stosowania praktyki dobrowolnie, przed wszczęciem jakiegokolwiek postępowania, 
zasługuje na uwzględnienie tej okoliczności łagodzącej przy wymiarze kary pieniężnej w stopniu 
wyższym niż przedsiębiorca, który zaniechał stosowania praktyki dopiero zmotywowany do tego 
informacją o wszczęciu postępowania wyjaśniającego. Dwaj przedsiębiorcy, którzy zachowali się 
w tak różny sposób, nie zasługują na jednakowe potraktowanie ich zachowania jako okoliczności 
łagodzącej karę pieniężną (nawet gdyby okres trwania naruszenia był porównywalny). 

Dość obszerne są rozważania SN dotyczące znaczenia wartości sprzedaży dóbr, mających 
związek z naruszeniem przepisów prawa konkurencji, dla ustalenia wysokości kary pieniężnej. 
SN słusznie stwierdza, że brak jest podstaw, by – ilekroć ustawa antymonopolowa pozwala na-
łożyć na przedsiębiorcę karę pieniężną w wysokości do 10% jego przychodu – zastępować przy-
chód ogółem przychodem ze sprzedaży tylko tych towarów, których dotyczyła praktyka. Nawet 
jeśli w sprawie, w której dochodzi do nałożenia kary pieniężnej na przedsiębiorcę, Prezes UOKiK 
stosuje równolegle unijne reguły konkurencji (obecnie art. 101 i 102 Traktatu o funkcjonowaniu 
UE) oraz przepisy krajowego prawa konkurencji, Prezes UOKiK nie ma możliwości zastosowania 
Wytycznych w sprawie metody ustalania grzywien nakładanych na mocy art. 23 ust. 2 lit. a roz-
porządzenia 1/2003 (z zastosowaniem dla Europejskiego Obszaru Gospodarczego)13, których 
punkt 5 odwołuje się do wartości sprzedaży dóbr mających związek z naruszeniem przepisów 
prawa konkurencji (a nie do przychodu ogółem). Motywując powyższe stanowisko, SN zasad-
nie sięgnął do uzasadnienia wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE z 13.12.2012 r. w sprawie 
Expedia14, w którym Trybunał stwierdził, że akty Komisji (informacje, zalecenia, opinie, komunikaty, 
obwieszczenia itp.) publikowane w serii C Dziennika Urzędowego UE nie są wiążące dla krajo-
wych organów ochrony konkurencji ani sądów państw członkowskich. Ponadto SN nie podzielił 
poglądu powoda, jakoby art. 16 rozporządzenia 1/200315 stanowił podstawę prawną związania 
sądów wytycznymi Komisji. 

Powyższe nie oznacza, że SN uważa wartość sprzedaży dóbr mających związek z narusze-
niem przepisów prawa konkurencji za niemającą żadnego znaczenia dla ustalenia wysokości kary 
pieniężnej. SN wskazuje na wymóg proporcjonalności działania Prezesa UOKiK polegającego na 
nakładaniu kar pieniężnych. Kara pieniężna nakładana na przedsiębiorcę nie może być niepro-
porcjonalna. Zestawienie wysokości kary pieniężnej ustalonej w granicach określonych ustawą 
antymonopolową z wartością sprzedaży dóbr mających związek z naruszeniem przepisów ustawy 
może prowadzić do wniosku, że ustalona wysokość kary pieniężnej nie jest proporcjonalna, na 
co zwracał uwagę SN również we wcześniejszych orzeczeniach16. SN nie podaje jednak prostej 

13 Dz. Urz. UE z 1.09.2006 r., C 210, s. 2.
14 C-226/11. 
15 Rozporządzenie Rady (WE) nr 1/2003 z 16.12.2002 r. w sprawie wprowadzenia w życie reguł konkurencji ustanowionych w art. 81 i 82 Traktatu 
(Dz. Urz. WE z 4.01.2003 r., L 001, s. 1).
16 Wyrok z 19.08.2009 r., III SK 5/09, OSNP 2011/9-10/144; wyrok z 21.04.2011 r., III SK 45/10, LEX nr 901645.
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metody ustalania proporcjonalności czy też nieproporcjonalności kary pieniężnej ze względu na 
wartość sprzedaży dóbr mających związek z naruszeniem. W szczególności SN powtarza swój 
wcześniejszy pogląd, że jeśli wysokość kary pieniężnej przekroczy tę wartość, nie zawsze bę-
dzie oznaczało to, iż kara jest nieproporcjonalna17. Oceny należy dokonywać tylko i wyłącznie 
w odniesieniu do okoliczności konkretnego przypadku. Rozumowaniu temu nie można zarzucić 
nieprawidłowości. 

Dodać należy, że w ust. 2 lit. g Wyjaśnień Prezesa UOKiK z 2008 r. w sprawie ustalania wyso-
kości kar pieniężnych za stosowanie praktyk ograniczających konkurencję wymieniono „niewielki 
udział przychodów z towarów należących do rynku właściwego w przychodzie przedsiębiorcy” 
jako okoliczność braną pod uwagę przy ocenie wpływu naruszenia na rynek dokonywanej przez 
Prezesa UOKiK na potrzeby ustalenia tzw. kwoty bazowej służącej do ustalenia wysokości kary 
pieniężnej nakładanej na przedsiębiorcę. Zgodnie jednak ze stanowiskiem judykatury, jak naj-
bardziej słusznym, dokument ten nie wiąże w żaden sposób sądu rozpoznającego odwołanie od 
decyzji Prezesa UOKiK. 

Dr	hab.	Anna	Piszcz
Adiunkt w Katedrze Prawa Gospodarczego Publicznego Wydziału Prawa Uniwersytetu  
w Białymstoku; członek Rady Doradczej przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji 
i Konsumentów; piszcz@uwb.edu.pl

17 Zob. też wyrok z 4.03.2014 r., III SK 34/13, LEX nr 1463897.
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Agata	Jurkowska-Gomułka,	Publiczne i prywatne 
egzekwowanie zakazów praktyk ograniczających 

konkurencję: W poszukiwaniu zrównoważonego modelu 
współistnienia,	Wydawnictwo	Naukowe	Wydziału	

Zarządzania	Uniwersytetu	Warszawskiego,	 
Warszawa	2013,	ss.	486

Egzekwowanie zakazów praktyk ograniczających konkurencję, tj. tworzenie w rzeczywistości 
społeczno-gospodarczej stanu zgodnego z treścią normatywnych nakazów i zakazów antymono-
polowych, stanowi niezwykle ważny obszar naukowej refleksji nad prawem konkurencji. Obszar 
ten jest szczególnie intensywnie eksplorowany przez przedstawicieli zagranicznej doktryny prawa 
konkurencji1. W Polsce problematyka ta także cieszy się zrozumiałym zainteresowaniem, choć 
do tej pory brakowało specjalnej poświęconej temu monografii, która by w sposób kompleksowy 
i systematyczny przedstawiła podstawowe prawne problemy związane z wdrażaniem normatyw-
nych zakazów praktyk ograniczających konkurencję.

Od roku 2013 polscy czytelnicy zainteresowani wspomnianymi zagadnieniami mają okazję 
zapoznawać się z niezwykle wartościowym dziełem Pani dr Agaty Jurkowskiej-Gomułki, zatytu-
łowanym „Publiczne i prywatne egzekwowanie zakazów praktyk ograniczających konkurencję: 
w poszukiwaniu zrównoważonego modelu współistnienia”. Książka ta ukazała się nakładem 
Wydawnictwa Naukowego Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego i wywołała zro-
zumiałe zainteresowanie w środowisku polskich prawników zajmujących się prawem konkuren-
cji. Przejawem tego środowiskowego zainteresowania było chociażby przyznanie Pani dr Agacie 
Jurkowskiej-Gomułce za wymienioną monografię niezwykle prestiżowej Nagrody CARS 2014 
w konkursie cyklicznie organizowanym przez Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych 
(CARS) Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Jest to coroczny konkurs na najlep-
sze opublikowane pracy z dziedziny prawa konkurencji i regulacji sektorowej, posiadający bardzo 
szacowną Kapitułę2, w którym głosy za przyznaniem nagrody dla konkretnej pracy (i jej Autora 
lub Autorki) oddają ci prawnicy lub ekonomiści, którzy sami są autorami monografii z dziedziny 
prawa lub polityki konkurencji. Sam już chociażby fakt uzyskania wspomnianej nagrody przez 
monografię Pani dr Agaty Jurkowskiej-Gomułki jest dla tej pracy dostatecznie dobrą rekomenda-
cją, dowodnie świadczącą o jej merytorycznym poziomie oraz o niekłamanym zainteresowaniu, 
z jakim praca ta spotkała się wśród polskich czytelników. 

W moim przekonaniu największa chyba wartość monografii Pani dr Jurkowskiej-Gomułki tkwi 
w przyjęciu przez Autorkę oryginalnej koncepcji tej pracy i ciekawego pomysłu na jej napisanie. 
Otóż Autorka założyła, że potencjalnie zarówno istnieje, jak i da się za pomocą określonych na-
ukowych metod zidentyfikować określony model egzekwowania (wdrażania) prawa konkurencji, 

1 Zob. np. W.P.J. Wils, The Optimal Enforcement of EC Antitrust Law: Essays in Law & Economics, Law & Economics, European Monograph Series, 
Haga 2002; A.P. Komninos, EC Private Antitrust Enforcement: Decentralised Application of EC Competition Law by National Courts, Hart Publishing, Oxford 
2008; J.P. Terhechte, International Competition Enforcement Law Between Cooperation and Convergence, Springer-Verlag, Berlin-Heidelberg 2011.
2 W której skład wchodzą chociażby Profesorowie: Tadeusz Skoczny, Anna Fornalczyk, Zbigniew Hockuba, Stanisław Piątek oraz dr Cezary Banasiński.



www.ikar.wz.uw.edu.pl            internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 2014, nr 6(3)

Marek Szydło            Agata Jurkowska-Gomułka, Publiczne i prywatne egzekwowanie zakazów...138

składający się z submodelu publicznego oraz z submodelu prywatnego, który można przy tym 
tak normatywnie ukształtować, aby był on finalnie modelem zrównoważonym. W ujęciu Autorki 
model egzekwowania zakazów ograniczających konkurencję będący modelem „zrównoważonym” 
to taki stan rzeczy, w którym są praktycznie urzeczywistniane stosowne pożądane wartości, takie 
jak w szczególności: efektywność prawa konkurencji, spójność stosowania prawa konkurencji, 
równość prywatnego i publicznego trybu egzekwowania zakazów antykonkurencyjnych praktyk 
czy też pewność prawa. Zrównoważony model egzekwowania zakazów antykonkurencyjnych 
praktyk zakłada zatem – jak przyjęła Autorka – nie tylko wzajemne współistnienie publicznego 
oraz prywatnego trybu egzekwowania antymonopolowych zakazów, ale zakłada także – co wy-
daje się być o wiele istotniejsze – takie normatywne ukształtowanie synalagmatycznych relacji 
pomiędzy tymi trybami, aby łącznie oba te tryby mogły efektywnie spełniać przypisaną im funkcję 
wdrażania w rzeczywistości społeczno-gospodarczej materialnych norm prawa konkurencji oraz 
by mogły być one wehikułem implementowania wspomnianych wyżej wartości, tkwiących u pod-
staw owego pożądanego modelu.

W dalszej kolejności Pani dr Agata Jurkowska-Gomułka postanowiła empirycznie zweryfiko-
wać czy obowiązujące de lege lata przepisy unijnego oraz polskiego prawa konkurencji w zakre-
sie, w jakim dotyczą egzekwowania zakazów antykonkurencyjnych praktyk, rzeczywiście tworzą 
w swoim całokształcie model, który można by w sposób uzasadniony nazwać modelem zrówno-
ważonym. Ponieważ zaś uzyskana na tak postanowione pytanie odpowiedź – od razu dodajmy, że 
odpowiedź uzyskana po przeprowadzeniu niezwykle wnikliwych, żmudnych i wielowarstwowych 
badań – okazała się być negatywna, Autorka postanowiła sformułować doniosłe postulaty de lege 
ferenda, zmierzające do takiego przebudowania normatywnego kształtu obu trybów egzekwowania 
materialnych zakazów prawa konkurencji (tj. trybu publicznego i prywatnego), aby w efekcie obo-
wiązujące w tym zakresie w UE oraz w Polsce rozwiązania prawne mogły się zbliżyć do słusznie 
przez nią preferowanego modelu zrównoważonego.

Z naszkicowanego wyżej pomysłu leżącego u podstaw monografii Pani dr Jurkowskiej-
Gomułki wynika, że jej celem nie była bynajmniej zwykła prezentacja obu submodeli wdrażania 
materialnego prawa konkurencji. Przedmiotem zainteresowania Autorki nie był też tylko sam fakt 
współistnienia ze sobą obu tychże submodeli. Tym co rzeczywiście interesowało Autorkę było 
zweryfikowanie czy obecny normatywny model wdrażania materialnego prawa konkurencji jest 
rzeczywiście modelem zrównoważonym i co ewentualnie należałoby zrobić, aby model ten jesz-
cze bardziej zbliżyć do tego postulowanego ideału.

Tak zakreślonej koncepcji monografii została podporządkowana cała jej formalna struktura. 
Mianowicie, rozdział I monografii prezentuje postulowany przez Autorkę zrównoważony model 
egzekwowania prawa ochrony konkurencji, w tym przedstawia jego podstawowe założenia, warto-
ści oraz szkicuje główne związane z tym problemy badawcze. Rozdział II monografii przedstawia 
w ogólnych zarysach publicznoprawny tryb egzekwowania zakazów praktyk ograniczających kon-
kurencję, natomiast rozdział III przedstawia prywatnoprawny tryb egzekwowania zakazów praktyk 
ograniczających konkurencję. Kolejne rozdziały monografii skupiają się na analizie takich płasz-
czyzn (elementów) publicznego i prywatnego trybu egzekwowania materialnych reguł konkurencji, 
w obrębie których dobrze widać czy oba te tryby są normatywnie dobrze ze sobą skorelowane 
i co ewentualnie trzeba jeszcze zmienić, by tego rodzaju optymalną korelację (zrównoważenie) 
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zapewnić. I tak, rozdział IV monografii dotyczy interesu publicznego oraz interesu prywatnego 
w egzekwowaniu zakazów praktyk ograniczających konkurencję. Rozdział V monografii podejmuje 
problematykę dostępności dowodów (w tym uzyskanych w ramach publicznego egzekwowania 
prawa konkurencji) dla celów prywatnego egzekwowania zakazów praktyk antykonkurencyjnych. 
Rozdział VI dotyczy wzajemnego oddziaływania na siebie rozstrzygnięć publicznego i prywatnego 
trybu egzekwowania zakazów praktyk ograniczających konkurencję. Rozdział VII analizuje sank-
cje i środki ochrony prawnej w postępowaniu przed organami ochrony konkurencji i przed sądami 
cywilnymi. Wreszcie rozdział VIII monografii zawiera postulaty de lege ferenda odnoszące się 
do zrównoważonego współfunkcjonowania publicznego i prywatnego trybu egzekwowania reguł 
konkurencji.

W tym kontekście zwraca uwagę okoliczność, że Autorka, dokonując selekcji tych aspektów 
współistnienia publicznego i prywatnego trybu egzekwowania zakazów antykonkurencyjnych 
praktyk, którymi powinna była i chciała się zająć w poszczególnych rozdziałach pracy, uczyniła 
to w sposób na tyle udany, że z jednej strony, wyselekcjonowała aspekty, które obejmują cały 
w zasadzie przebieg procesu wdrażania reguł konkurencji oraz jego kluczowe elementy (w tym 
wszczęcie postępowania, jego przebieg i zakończenie), z drugiej zaś – wybrała takie aspekty, 
w ramach których niezwykle plastycznie i instruktywnie można dostrzec, ile jeszcze brakuje obo-
wiązującemu de lege lata w UE oraz w Polsce modelowi wdrażania materialnych reguł konkuren-
cji, aby z pełnym przekonaniem można było ów model nazwać modelem zrównoważonym. Taka 
właśnie poczyniona przez Autorkę selekcja materiału normatywnego najlepiej świadczy o tym, jak 
bardzo dojrzałą postawę badawczą zaprezentowała w recenzowanej monografii Pani dr Agata 
Jurkowska-Gomułka i jak bardzo dobrze jest ona przygotowana (koncepcyjnie, warsztatowo, fak-
tograficznie) do tego, aby prowadzić przekonujący dla czytelnika i przydatny dla teorii i praktyki 
prawa konkurencji dyskurs naukowy. 

Należy podkreślić, że Autorka monografii słusznie rezygnuje z drobiazgowego przedstawiania 
w niej poszczególnych instytucji i przepisów prawa ochrony konkurencji. Te ostatnio wymienione 
kwestie są przecież dobrze już omówione w istniejącym piśmiennictwie prawniczym (tj. w pod-
ręcznikach, komentarzach, artykułach naukowych, glosach) i każdy zainteresowany czytelnik bez 
trudu może się z tym dorobkiem zapoznać. Tym natomiast, co interesowało Autorkę recenzowanej 
monografii było przekonujące zrealizowanie postawionego sobie celu badawczego, polegającego 
na skonstruowaniu zrównoważonego modelu egzekwowania materialnego prawa konkurencji oraz 
na zweryfikowaniu obowiązującego de lege lata materiału normatywnego pod kątem przystawania 
do tego postulowanego modelu.

Warto przy tym zauważyć, że ten skonceptualizowany przez Panią dr Jurkowską-Gomułkę 
model jest uniwersalny dla całego obszaru prawa konkurencji i może być potencjalnie w przyszłości 
wykorzystywany nie tylko w obszarze egzekwowania zakazów praktyk ograniczających konkuren-
cję, tj. w obszarze zakazów antykonkurencyjnych porozumień i nadużywania pozycji dominującej 
– tak jak to uczyniła Autorka – lecz także w obszarze zakazów antykonkurencyjnych koncentracji 
oraz zakazu antykonkurencyjnej pomocy państwa. Ten uniwersalizm koncepcji Autorki, przydatnej 
dla całego prawa konkurencji, dodatkowo jeszcze uwypukla niezwykłą wartość publikacji.

Podsumowując tę krótką recenzję należy bezwzględnie podkreślić, że recenzowana mono-
grafia jest dziełem zasługującym na niezwykle gorące uznanie i głośną pochwałę. Monografia 
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napisana przez dr Agatę Jurkowską-Gomułkę jest ważnym wydarzeniem w polskiej nauce prawa 
konkurencji i na pewno nie raz będzie ona inspiracją do wyciągania ważnych konkluzji w dalszych 
badaniach nad problematyką egzekwowania zakazów zawartych w materialnym prawie konkuren-
cji. Monografia ta stanowi oryginalne dzieło naukowe, mające bez wątpienia charakter pionierski 
w polskiej literaturze przedmiotu. Z pełnym przekonaniem rekomenduję lekturę tego dzieła każ-
demu zainteresowanemu problematyką szeroko rozumianego prawa konkurencji. 

Prof.	UWr	dr	hab.	Marek	Szydło
Kierownik Zakładu Prawa Konkurencji i Regulacji Sektorowej 
Uniwersytet Wrocławski
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Sprawozdanie	z	uroczystości	wręczenia	Nagrody	CARS	2014	
(9	czerwca	2014	r.)

W dniu 9 czerwca 2014 r., na Wydziale Zarządzania UW, odbyło się już trzecie uroczyste 
ogłoszenie	wyników	konkursu	o	Nagrodę	CARS	2014, zorganizowanego przez Centrum Studiów 
Antymonopolowych i Regulacyjnych (CARS) WZ UW. Nagroda przyznawana jest za najlepsze 
prace naukowe z zakresu prawa i ekonomii konkurencji. 

W tym roku, podobnie jak w ubiegłym, fundatorem	nagrody	był	PKO	Bank	Polski	S.A.	
W uroczystości prowadzonej przez prof. dr hab. Tadeusza Skocznego (Przewodniczący 

Kapituły Nagrody CARS) udział wzięli: prof. dr hab. Jan Turyna (dziekan WZ UW), Pan Adam 
Jasser (Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów), Pan Zbigniew Jagiełło (Prezes 
Zarządu PKO Bank Polski S.A.), członkowie Kapituły Nagrody CARS, prawnicy i akademicy, w tym 
liczne grono współpracowników i sympatyków CARS. 

Program uroczystości podzielony został na dwie części. Pierwszą część poświęcono wrę-
czeniu nagród nominowanym do nagrody CARS oraz wręczeniu nagrody głównej. 

Wśród nominowanych prac, z jednocześnie największą liczbą głosów, znalazły się:
1. Kartele w polityce konkurencji Unii Europejskiej (Warszawa 2012), prof. WSB we Wrocławiu 

dr. hab. Zbigniewa Jurczyka (z Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu i Dyrektor Delegatury 
UOKiK we Wrocławie);

2. Zwalczanie karteli w prawie antymonopolowym i karnym, Wyd. Scholar, Warszawa 2013, 
prof. INP PAN dr hab. Małgorzaty Król-Bogomilskiej z Zakładu Prawa Konkurencji INP PAN 
oraz WPiA UW;

3. Sankcje w polskim prawie antymonopolowym, Wyd. Temida 2, Białystok 2013, dr hab. Anny 
Piszcz z Zakładu Publicznego Prawa Gospodarczego WPiA Uniwersytetu w Białymstoku;

4. Publiczne i prywatne egzekwowanie zakazów praktyk ograniczających konkurencję: w po-
szukiwaniu zrównoważonego modelu współistnienia, Wyd. Naukowe Wydziału Zarządzania 
UW, Warszawa 2013, dr Agaty Jurkowskiej-Gomułki z Samodzielnego Zakładu Europejskiego 
WZ UW;

5. Prawo do obrony w unijnych postępowaniach antymonopolowych. W kierunku unifikacji standar-
dów proceduralnych w Unii Europejskiej (Warszawa 2012), dr hab. Krystyny Kowalik-Bańczyk 
z Katedry Nauk Społecznych i Filozoficznych Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki 
Gdańskiej oraz z Zakładu Prawa Konkurencji INP PAN.
Laureatką tegorocznej edycji została dr	Agata	Jurkowska-Gomułka, która odebrała nagro-

dę z rąk Prezesa PKO Bank Polski S.A. Pana Zbigniewa Jagiełło w towarzystwie Pana Adama 
Jassera, Prezesa UOKiK, Dziekana WZ UW prof. dr. hab. Jana Turyny oraz członków Kapituły. 
Nadmienić należy, iż zdobywając główną nagrodę, dr Agata Jurkowska-Gomułka stała się również 
członkiem Kapituły Nagrody CARS. 

Laureatka podziękowała za oddane na jej pracę głosy, wskazując na jednoznaczną przewagę 
kobiet w tegorocznej edycji konkursu, a także – zwracając się do młodszych kolegów – zachęciła 
do wytrwałej pracy naukowej. 
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Po wystąpieniu dr Jurkowskiej-Gomułki uzasadnienia przyznania nagrody (laudatio) w zastęp-
stwie ubiegłorocznego laureata nagrody CARS prof. INP PAN dr. hab. Dawida Miąsika (INP PAN), 
dokonał prof. UWr dr hab. Marek Szydło (WPAiE UWr), członek Kapituły Nagrody CARS, laureat 
pierwszej edycji nagrody.

W pierwszej kolejności Prof. M. Szydło wskazał na nowatorskie podejście Laureatki do za-
prezentowanej w nagrodzonej monografii problematyki, u podstaw której znalazło się założenie, 
że współczesny zintegrowany model egzekwowania reguł konkurencji powinien być modelem 
zrównoważonym. Jak podkreślił Prof. Szydło, prowadząc badania, dr Agata Jurkowska-Gomułka 
podjęła się próby zaprogramowania – możliwego do aplikowania w warunkach polskiego systemu 
prawnej ochrony konkurencji – zrównoważonego modelu współistnienia publicznego i prywatne-
go egzekwowania zakazów praktyk ograniczających konkurencję, przyjmując za podstawę trzy 
wartości: efektywność – spójność – równość. Przeprowadzona dogłębna analiza doprowadziła 
dr Jurkowską-Gomułkę do wniosku, że model określony jako zrównoważony nie zapewnia bez-
względnej równości dla obu trybów egzekwowania reguł konkurencji, tj. publicznoprawnego oraz 
prywatnoprawnego, ale zakłada pewną supremację na rzecz tego pierwszego submodelu.

Za niezwykle istotny walor pracy uznał Prof. Szydło dogłębną i precyzyjną analizę orzecz-
nictwa antymonopolowego krajowego i europejskiego oraz praktyki decyzyjnej Prezesa UOKiK. 
Profesor zaakcentował również wyjście przez dr Jurkowską-Gomułkę poza instytucje prawa an-
tymonopolowego i szerokie korzystanie z innych dziedzin prawa.

Prof. Szydło wskazał także na wyprowadzenie przez Autorkę nagrodzonej monografii po-
stulatów de lege ferenda, które z jednej strony mogłyby stać się dla polskiego ustawodawcy fun-
damentem dla określenia wzajemnego stosunku publicznego i prywatnego trybu egzekwowania 
reguł konkurencji. Z drugiej zaś – nagrodzona praca winna stać się impulsem do jakże potrzebnej, 
a trwającej już w Unii Europejskiej, doktrynalnej dyskusji nad kompleksowym modelem egzekwo-
wania reguł konkurencji. 

Wszystko to sprawiło, że praca wyróżniająca się zarówno podjętą przez dr Agatę Jurkowską-
Gomułkę tematyką, jak i cechująca się bardzo wysokim poziomem warsztatu naukowego, powin-
na stać się jedną z kluczowych pozycji w polskim piśmiennictwie z zakresu prawa konkurencji.

Drugą część uroczystości stanowił panel dyskusyjny dotyczący ochrony praw konsumentów 
na rynkach usług finansowych. W dyskusji udział wzięli: Pan Zbigniew Jagiełło, Prezes Zarządu 
PKO Banku Polskiego S.A., Pan Adam Jasser, Prezes UOKiK, dr hab. Marcin Olszak, Dyrektor 
Departamentu Prawnego Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego oraz mec. Anna Cudna-Wagner, 
radca prawny w kancelarii Linklaters. Moderatorem dyskusji została dr Monika Namysłowska 
z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, członek Rady Doradczej przy Prezesie 
UOKiK. 

Uroczystość wręczenia „Nagrody CARS 2014” zakończył prof. dr hab. T. Skoczny, ponownie 
gratulując Laureatce i wszystkim nominowanym oraz dziękując uczestnikom panelu finansowego 
za udział w debacie.

Ilona	Szwedziak-Bork
doktorantka w Samodzielnym Zakładzie Europejskiego Prawa Gospodarczego; adwokat. 
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Articles 

Sławomir Dudzik, Aleksander Tombiński, Defining	product	markets	in	order	to	assess	
concentrations	of	large	retail	store	chains.	Towards	a	convergence	of	national	and	EU	
approaches?
Table	of	contents:
I. Introduction
II. The sector of sales of groceries in retail stores
III. Competition on the markets for the sales of groceries in retail store in light of the decisions 

of the European Commission and of national competition authorities
 1.  The “Hypermarkets-Supermarkets-Discounts” market in the case law of the European 

Commission
 2.  The “Hypermarkets-Supermarkets-Discounts” market in the case law of the Belgian and 

Spanish competition authorities 
 3.  The “Hypermarkets-Supermarkets-Discounts” market in the case law of the French and 

Italian competition authorities
 4.  The “Hypermarkets-Supermarkets-Discounts” market in the case law of the British and 

Portuguese competition authorities
 5. The  “Hypermarkets-Supermarkets-Discounts” market in the case law of the German com-

petition authority
 6.  The “Hypermarkets-Supermarkets-Discounts” market in the case law of the Polish com-

petition authority
IV. Final	Remarks
Summary:	This article assesses whether there is a convergence in the approach of the EU and 
national competition authorities (NCAs) in how they define product markets for the purpose of 
merger control. The hypothesis of such convergence is tested in the sector of sales of groceries 
in large retail stores. The analysis of decisions issued by various European NCAs shows that 
some have adopted an asymmetric market definition: from the perspective of supermarkets and 
discount stores hypermarkets form part of the same product market, whilst hypermarkets are not 
constrained by supermarkets and discount stores. Conversely, there are also some NCAs that 
consider all three types of large retail stores as competitors and thus forming part of the same 
product market. These different conclusions do not seem to correspond to the inherent differences 
in the structure of competition on particular national markets. As a result, the initial hypothesis 
cannot be confirmed. The Authors therefore call for a more intense cooperation between NCAs in 
order to establish best practices when defining product markets for the purpose of merger control.
Key	words: merger control; product market; asymmetric definition; grocery retailing.
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Paweł Wanasz,	Most	favoured	nation	(MFN)	clauses	in	the	newest	doctrine	and	antitrust	
case law
Table	of	Contents:
I. Introduction
II. Types of MFN clauses
III. Pro-competitive effects of MFN clauses
IV. Theories of harm 
V. Competitive assessment of MFN clauses 
VI. Case law 
Summary:	Most favored nation (MFN) clauses have recently started drawing the attention 
of antitrust authorities, regardless of their common use in international trade and multilateral 
agreements, and irrespective of the common view that they have mostly pro-competitive effects. 
MFN clauses allow customers to obtain profitable commercial conditions, minimize the risk related 
to the launch of new products, as well as reduce transaction costs. However, antitrust authorities 
increasingly point out that MFN clauses have anticompetitive effects also, such as weakening 
market competition, creating market entry barriers for new players, or allowing for coordination of 
market activities between competitors. Decisions in such cases as HRS or E-books, as well as 
amendments to legal regulations in the USA resulting from the Blue Cross Shield Michigan case 
seem to confirm these antitrust concerns.
Key	words:	most favoured nation clause; MFN; types of MFN clauses; pro-competitive effects; 
theories of harm; restriction of competition.

Marcin Kolasiński,	The	application	of	competition	law	to	the	activities	of	entities	performing	
public	tasks	based	on	the	principles	of	social	solidarity	–	differences	between	the	Polish	
and	the	EU	approach
Table	of	contents:
I. Introduction 
II. The entrepreneur to which EU competition law applies 
 1.  Having the status of an entrepreneur as a result of commercially offering or providing 

goods or services 
 2.  Not having the status of an entrepreneur as a result of not non-commercially offering or 

providing goods or services 
 3.  Having the status of an entrepreneur as a result of acquiring goods or services for the 

purpose of conducting business
 4.  Not having the status of an entrepreneur as a result of acquiring goods or services for 

purposes other than for conducting business
III. The entrepreneur to which Polish competition law applies 
 1.  Differentiation between the ability to shape competition and exercising the prerogatives 

of a public authority
 2.  Determination of the extent to which competition is shaped by the entrepreneurs defined 

in Article 4, item 1, point a) of the Polish Competition Act and setting the limits of possible 
interference of the President of UOKiK

IV. Summary
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Summary: This article is devoted to the issue of applying competition law to the assessment of the 
activities of entities performing public tasks on the basis of the principles of social solidarity. Bodies 
of this type primarily include entities operating in the area of redistribution of health contributions 
and social insurance contributions. The article contains therefore an analysis of the activities of 
the National Health Fund and the Social Insurance Institution. It also presents the differences in 
the approach to identifying such entities as entrepreneurs which are subject to competition law 
under Polish and EU competition law. Contrary to certain opinions, the specific tasks performed 
by these entities do not justify their complete exclusion from antitrust control. It is postulated that 
Polish competition law should be applied to all those manifestations of their activities which can 
shape competition. 
Key	words:	competition law, shaping competition, definition of an entrepreneur, entities performing 
public tasks, social solidarity 

Marta	Stryszowska,	Takeover	of	Media	Regionalne	by	Polskapresse:	economic	perspective
Table	of	contents:
I. Introduction
II. Overview of two-sided markets
III. Key issues raised in the decision
IV. Possible economic approach to the market definition 
 1. SSNIP test
 2. Analysis of the demographic data
 3. Analysis of the marketing data 
 4. Preparation of questionnaires 
V. Possible economic approach to the evaluation of merger effects
 1. Analysis of diversion ratios
 2. Preparation of questionnaires 
 3. Simulation of merger effects
VI. Conclusion 
Summary:	The article discusses the decision of the Polish competition authority (President of 
UOKiK) concerning the acquisition of Media Regionalne by Polskapresse. It presents a brief 
overview of the case and suggests what economic analyses could have been used in its market 
definition stage and for the evaluation of the merger’s effects.
Key	words:	concentration; two-sided markets; market definition; merger effects.

Competition	law	abroad

Ilona Szwedziak-Bork,	8th	Amendment	of	the	German	Act	Against	Restraints	on	Competition	
–	an	overview.	More “European” Approach?
Table	of	contents:
I. The German Act against Restraints on Competition (ARC)
II. Amendments to the ARC – an overview
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III. The 8th Amendment to the ARC – an overview of crucial changes
 1. The scope of changes
 2. Changes in merger control
 3. Abuse control
 4. Extending the competence of consumer protection associations 
 5. Applicability of the ACR provisions to statutory health insurance funds
 6. Procedural changes
IV. Concluding remarks
Summary: This paper is devoted to the 8th Amendment of the German Act against Restraints 
on Competition (Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen) that came into force in July 
2013. Pointed out are the most important changes: the introduction of the SIEC test (significant 
impediment of effective competition) and the increase of the market share threshold for the 
presumption of “single” market dominance. Also among the key changes introduced by the 8th 
Amendment is partial applicability of German competition rules to statutory health insurance  
funds.
Key	words: 8th Amendment, merger control, SIEC test, dominant position, statutory health 
insurance funds, consumer protection associations, procedural changes. 

Legislation	and	case	law	review

Agata Jurkowska-Gomułka,	ECN	Recommendations	of	December	2013	–	towards	a	better	
quality	of	European	competition	policy?
Table	of	contents:
I. Introductory remarks
II. Recommendation on Inspections and Requests for Information 
III. Recommendation on the Power to Collect Evidence
IV. Recommendation on Assistance in Inspections
V. Recommendation on the Power to Adopt Interim Measures
VI. Recommendation on Commitment Procedures
VII. Recommendation on the Power to Impose Structural Remedies
VIII. Recommendation on the Power to Set Priorities
IX. Final remarks
Summary:	In December 2013, European Competition Network adopted a package of seven 
recommendations related to selected decision-making and investigative powers of national 
competition authorities (NCAs). Besides presenting the contents of the eight relevant documents, 
the paper provides a general characterisation of “Recommendations” as tools of competition policy 
and assesses them from the perspective of their impact on the quality of European competition 
policy.
Key words: decision-making powers; ECN; European Competition Network; investigative powers; 
recommendations.



www.ikar.wz.uw.edu.pl            internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 2014, nr 6(3)

Contents, Summaries and Key words147

Andrzej Madała,	Changes	in	the	delineation	of	relevant	markets	in	the	modern	channel	
of	daily	consumer	goods	retailing	based	on	concentration	decisions	made	by	the	President	
of	UOKiK
Table	of	contents:
I. Introduction
II. The notion of relevant market
III. From the national consumer-goods retail market to local markets and the separation of the 

HSD sector
 1. All forms of daily consumer goods retail sales and the national market
 2.  All forms of daily consumer goods retail sales and the double-pronged (parallel) approach 

to the definition of the geographic market
 3.  Increased significance of the HSD sector in the analysis of the daily consumer goods retail 

market and an unequivocal local determination of the geographic market
 4.  HSD as a separate market relevant to daily consumer goods retail sales and a prediction 

of further divisions
IV. Fragmentation within the modern distribution channel (HSD) and narrowing local markets
V. Conclusions
Summary:	This article reviews the decisions of the President of UOKiK in matters concerning 
the control of concentration of undertakings operating in the modern channel of consumer goods 
retailing (i.e. large-format stores) issued between 2001 and 2014. The decisions are examined 
from the perspective of the evolution in the approach of the NCA to delineating relevant markets 
in this sector of the economy. Trends and reasons are pointed out for changes in relevant-market 
definition. Attention is drawn to the NCA making use of the achievements of foreign competition 
authorities. Finally, the reviewed decisions are assessed.
Key	words:	control of concentrations between undertakings; relevant market; retail trade; 
hypermarkets, supermarkets and discount stores (HSD); modern distribution channel; fast moving 
consumer goods (FMCG) or daily consumer goods.

Natalia Matlak,	Review	of	the	decisions	of	the	President	of	UOKiK	concerning	infringements	
of	collective	consumers	interests	in	the	financial	services	market	from	2012	to	2014
Table	of	contents:
I. Introductory remarks
II. Applying forbidden abusive contract terms
III. Misleading practices and breaching the obligation of giving consumers thorough, true and 

full information
IV. The renunciation of passing information to the Polish Credit Information Bureau about the 

expiry of the borrowers’ liabilities 
V. Summary
Summary:	This study presents selected decisions of the President of UOKiK concerning infringements 
of collective consumer interests in the financial services market from 2012 to 2014. It describes 
common bank practices regarded as infringing the interests in question. 
Key	words:	President of UOKiK decisions, infringements of the consumer collective interests; 
abusive clauses, misleading practices.
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RPM does not always affect	the public	interest:	closer	to	an	individualized	approach	to 
vertical resale price	fixing?	Case comment to the judgment of the Supreme Court of May 2014 
III 44/13 (Konrad Kohutek)

The	“average	consumer	model”	as	a	reference	point	in	the	assessment	of	unfair	commercial	
practices.	A	case	commentary	on	the	Supreme	Court	judgment	of	4	March	2014,	Case	III	
SK	34/13 (Małgorzata Sieradzka)

How	lucrative	it	to	cease	a	competition	restricting	practice?	Case	comment	to	the	judgment	
of	the	Supreme	Court	of	15	May	2014,	III	SK	54/13 (Anna Piszcz)

Book	Review

Agata	Jurkowska-Gomułka	Publiczne	i	prywatne	egzekwowanie	zakazów	praktyk	ograni-
czających	konkurencję:	w	poszukiwaniu	zrównoważonego	modelu	współistnienia [Public 
and private enforcement of prohibitions of anticompetitive practices: searching for a sustainable 
model of co-existence] (Marek Szydło)

Reports

Sprawozdanie	z	uroczystości	wręczenia	Nagrody	CARS	2014	(9	June	2014)	[Report on the 
CARS Award Gala 2014] (Ilona Szwedziak-Bork)



Podstawowe 
informacje dla 

Autorów
Teksty do opublikowania w iKAR winny być dostar-
czane na skrzynkę mailową redakcji (ikar@wz.uw.
edu.pl) jako dokumenty elektroniczne w edytorach 
MS Word (2000/XP/2003) lub Open Office. 

Artykuły powinny zawierać także spis treści, stresz-
czenie i słowa kluczowe.

Artykuły powinny zawierać nie mniej niż 4500, 
a nie więcej niż 9000 słów. 

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 2014, nr 6(3)

Imię i nazwisko autora            Tytuł artykułu tytuł artykułu tytuł artykułu tytuł artykułu150

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) 


