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Nowe przyszło, nowsze idzie
(od redaktor numeru)

Drugi numer w Serii Antymonopolowej iKAR w 2015 r. jest kolejnym numerem przygotowy-
wanym do publikacji w okresie bogatym w różnego rodzaju wydarzenia, które przykuwały uwa-
gę osób zainteresowanych ochroną konkurencji i konsumentów w Polsce. Długo oczekiwana 
nowelizacja ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów weszła w życie 18 stycznia 2015 r., 
a wraz z nią – trzy akty wykonawcze – rozporządzenia dotyczące zgłoszenia zamiaru koncen-
tracji przedsiębiorców, obliczania obrotu przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji oraz 
wniosku o leniency. Co więcej, Prezes UOKiK opublikował szereg istotnych dla przedsiębiorców 
wyjaśnień. Są wśród nich wyjaśnienia dotyczące kryteriów i procedury zgłaszania koncentracji, 
wyjaśnienia w sprawie reguł kontaktów z przedsiębiorcami oraz zasady publikowania informacji 
o wynikach badań rynku prowadzonych przez UOKiK. 

Rok 2015 obfi tuje również w wydarzenia konferencyjne. W aktualnym numerze iKAR-a przed-
stawiamy sprawozdanie z zagranicznej konferencji, która miała miejsce w listopadzie 2014 r., 
konferencji krajowej, która odbyła się w marcu 2015 r., a także otwartego seminarium doktoran-
ckiego CARS. Za nami I Polski Kongres Prawa Konkurencji, który miał miejsce w Warszawie 
w dniach 13–15 kwietnia 2015 r. Przed nami konferencja międzynarodowa CARS i Wydziału 
Prawa Uniwersytetu w Białymstoku pn. Harmonisation of Private Antitrust Enforcement: A Central 
and Eastern European Perspective (poświęcona w szczególności dyrektywie 2014/104/UE), która 
odbędzie się w dniach 2–4 lipca 2015 r. 

Winna jestem Czytelnikom krótkie wyjaśnienie, jakież to tytułowe „nowsze” nadchodzi. Po 
pierwsze, czeka nas implementacja ww. dyrektywy odszkodowawczej. Po drugie, do konsultacji 
społecznych trafi ł projekt nowelizacji ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz ustawy 
– Kodeks postępowania cywilnego. Jak deklaruje UOKiK, proponowane przepisy mają wzmoc-
nić ochronę konsumentów na rynku fi nansowym i usprawnić procedurę uznawania postanowień 
wzorca umowy za niedozwolone. Po trzecie wreszcie, wejście w życie z dniem 18 stycznia 2015 r. 
ustawy nowelizującej oraz prace nad ww. projektem „nowelizacji konsumenckiej” nie oznaczają, 
że UOKiK, środowiska akademickie czy praktycy spoczną na laurach. Zgodnie z zapowiedzią 
redaktora prowadzącego iKAR (nr 2(4), s. 6–7) wszyscy zbieramy krytyczne uwagi wobec obo-
wiązującej regulacji prawnej, co ma dać impuls do dalszego jej doskonalenia. Szereg takich uwag 
można odnaleźć w tekstach zawartych w niniejszym numerze iKAR-a. 

Jak w każdym numerze, iKAR prezentuje Czytelnikowi artykuły naukowe poświęcone zróż-
nicowanej tematyce. Adrian Bielecki przedstawia naruszenie prawa konkurencji jako podstawę 
wykluczenia z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w prawie i orzeczni-
ctwie unijnym. Mariusz Minkiewicz koncentruje się na zagadnieniu ochrony zamawiającego przed 
zmowami przetargowymi w polskim prawie karnym, antymonopolowym oraz prawie zamówień 
publicznych. Wojciech Łyszczarz analizuje nowe zasady oceny koncentracji eksterytorialnych 
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w niemieckim prawie antymonopolowym. W artykule Pauliny Korycińskiej znajdujemy analizę 
regulacji prawnej zgody warunkowej na koncentrację po nowelizacji ustawy o ochronie konku-
rencji i konsumentów. Z kolei Tomasz Bagdziński podejmuje polemikę z Piotrem Nowaczykiem 
i Szymonem Sypem, autorami artykułu „Arbitraż a prawo konkurencji – wybrane zagadnienia 
teoretyczne i praktyczne” (iKAR 2013, nr 5(2), s. 81). 

W bieżącym numerze iKAR-a Czytelnik znajdzie również przeglądy wybranych przepisów 
prawa unijnego i polskiego (Anna Piszcz, Andrzej Madała, Marcin Kulesza), projektowanych 
zmian ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów (Tomasz Bagdziński) oraz orzecznictwa są-
dów powszechnych w sprawach kontroli abstrakcyjnej postanowień wzorców umownych (Michał 
Strzelecki). Publikujemy także glosy i omówienia orzeczeń Sądu Najwyższego, Sądu Apelacyjnego 
w Warszawie, Sądu Okręgowego w Warszawie, Trybunału Sprawiedliwości UE oraz decyzji Prezesa 
UOKiK. Po raz drugi na łamach iKAR-a pojawia się omówienie orzeczenia, którego autorem jest 
student prawa na Wydziale Prawa UwB. Publikowany tekst został nagrodzony pierwszą nagrodą 
w tegorocznym konkursie Katedry Prawa Gospodarczego Publicznego organizowanym od kilku 
lat na Wydziale Prawa UwB. 

Życzę owocnej lektury.

Dr hab. Anna Piszcz 
Białystok, 27.04.2015 r.
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Naruszenie prawa konkurencji 
jako podstawa wykluczenia z udziału w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia publicznego 
w prawie i orzecznictwie unijnym
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Streszczenie
Związki pomiędzy prawem konkurencji a prawem zamówień publicznych są wielopłaszczyznowe. 
Jednym z problemów na styku powyższych regulacji jest kwestia wpływu naruszenia prawa konku-
rencji na udział w przetargach publicznych. W toku rozwoju prawa i orzecznictwa UE dotyczącego 
zamówień publicznych widać wyraźną tendencję do coraz szerszego przyjmowania możliwości 
wykluczenia naruszycieli prawa antymonopolowego z postępowań o udzielenie zamówienia pub-
licznego. W niektórych sytuacjach sankcja wykluczenia z możliwości ubiegania się o zamówienie 
publiczne może być o wiele poważniejsza niż ewentualne kary administracyjne nakładane przez 
Prezesa UOKiK czy KE. Kwestia wykluczenia naruszycieli prawa konkurencji rodzi wiele pytań do-
tyczących m.in. zakresu naruszeń, które mogą być podstawą do wykluczenia, a także tego, kto i na 
jakim etapie powinien decydować o wykluczeniu itp. Wskazana problematyka jest niezwykle istotna, 
18 kwietnia 2016 r. upływa bowiem termin implementacji nowej Dyrektywy 2014/24/UE regulującej 
prawo zamówień publicznych. W związku z tym ważne jest zrozumienie prawa i orzecznictwa unij-
nego we wskazanej materii, co też będzie przedmiotem artykułu.

Słowa kluczowe: zamówienia publiczne; wykluczenie; prawo konkurencji; zmowy przetargowe.

* Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego; aplikant adwokacki; prawnik w kancelarii CMS Cameron McKenna Greszta 
i Sawicki sp.k.; e-mail: adrianbielecki@gmail.com. 
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I. Wprowadzenie
Prawo konkurencji oraz prawo zamówień publicznych są dziedzinami ściśle powiązanymi1. 

Z jednej strony, w toku udzielania zamówień istnieje ryzyko zaistnienia najpoważniejszych naru-
szeń prawa konkurencji, w szczególności zmów przetargowych. Z drugiej zaś – konkurencyjność 
postępowań o udzielenie zamówienia publicznego to fundamentalna zasada kierująca publicznymi 
przetargami2.

Wychodząc od prawa konkurencji, należy wskazać, że naruszenia prawa antymonopolowego 
są co do zasady penalizowane w formie kar administracyjnych. Obecnie funkcjonujący system 
sankcji bazujący na karach opartych o procent obrotu w wielu przypadkach może być jednak 
uznany za niewystarczający3. W związku z tym pojawić się może potrzeba innych mechanizmów 
mających na celu prewencję (odstraszanie) w zakresie prawa antymonopolowego. W niektórych 
przypadkach kara w postaci wykluczenia z uczestnictwa w postępowaniach przetargowych może 
być o wiele bardziej dotkliwa od sankcji w postaci kary pieniężnej. Zyski z potencjalnych kontrak-
tów mogą bowiem wielokrotnie przewyższać wysokość kary fi nansowej nałożonej przez Prezesa 
UOKiK na uczestnika zmowy4. 

Wychodząc jednak od prawa zamówień publicznych, można usłyszeć zasadne postulaty, aby 
w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego uczestniczyły jedynie podmioty prze-
strzegające obowiązującego prawa. Celowi temu służy m.in. instytucja wykluczenia wykonawców 
(oferentów) z postępowania o udzielenie zamówienia. Instytucja wykluczenia służy eliminacji 
konkretnych podmiotów niespełniających warunków określonych prawem. Zdaniem doktryny 
wykluczenie jest czynnością zamawiającego, eliminującą wykonawcę z postępowania jako nie-
dającego rękojmi należytego wykonania zobowiązania5. Celem tego działania jest ograniczenie 
kręgu podmiotów biorących udział w postępowaniu. Wykluczenie odnosi się do warunków pod-
miotowych – dotyczących osoby wykonawcy6. Ofertę złożoną przez wykonawcę wykluczonego 
traktuje się jako odrzuconą, co oznacza, iż nie podlega ona merytorycznej ocenie7. W praktyce 
zamówień w pierwszej kolejności następują czynności oceny ofert z punktu widzenia spełniania 
przesłanek wykluczenia. W dalszej kolejności następuje odrzucenie ofert, a następnie wybór 
oferty najkorzystniejszej8. 
1 A. Sanchez-Graells, Public procurement and competition: some challenges arising from recent developments in EU public procurement law, [w:] 
C. Bovis (ed.), Research Handbook on European Public Procurement, Edward Elgar Publishing 2013, s. 2. Pobrano z: http://ssrn.com/abstract=2206502 
(15.02.2015) oraz tam wskazana literatura; w polskiej literaturze zob. m.in. W. Dzierżanowski, Ochrona konkurencji w prawie zamówień publicznych, 
Wolters Kluwer, LEX, Warszawa 2012; A. Zawłocka-Turno, Zmowa przetargowa czy działanie zgodne z prawem? Problemy na styku prawa konkuren-
cji i prawa zamówień publicznych, iKAR 2012, nr 4(1), s. 44–56; P. Semeniuk, „Polskie zmowy przetargowe” – krytyka, iKAR 2013, nr 1(2), s. 53–67.
2 Należy jednak zauważyć, iż zdaniem niektórych funkcja pojęcia konkurencji w kontekście celów prawa konkurencji i zamówień publicznych jest odmien-
na. O ile w pierwszym przypadku chodzi o maksymalizację dobra konsumentów głównie poprzez zachęcanie przedsiębiorców do walki konkurencyjnej 
na rynku, o tyle w tym drugim przypadku konkurencyjność jest jednym z wielu instrumentów służących efektywnej alokacji środków publicznych. Zob. 
C. Estevan de Quesada, Competition and transparency in public procurement markets, „Public Procurement Law Review” 2014, nr 5, s. 239. Jednak 
w obydwu przypadkach funkcja zasady „konkurencji” sprowadza się do tego samego – efektywnej alokacji środków pewnej grupy podmiotów (instytucji 
publicznych lub konsumentów). 
3 Ogólnie w odniesieniu do sankcji za naruszenie prawa ochrony konkurencji i konsumentów w polskim prawie: M. Kryszkiewicz, Niskie kary dla nie-
uczciwych przedsiębiorców, Dziennik Gazeta Prawna, 4.09.2014. Pobrano z: http://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/819861,niskie-kary-dla-nieuczciwych-
-przedsiebiorcow.html (15.02.2015).
4 Podobnie A. Sanchez-Graells, Public procurement and competition…, s. 12.
5 P. Granecki, Prawo zamówień publicznych. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa 2014, s. 241.
6 Wyr. Zespołu Arbitrów przy UZP z 12.06.2006 r., UZP/ZO/0-1659/06; M. Stachowiak, Komentarz do art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych, 
nb 1, [w:] W. Dzierżanowski, J. Jerzykowski, M. Stachowiak, Prawo zamówień publicznych. Komentarz, Wolters Kluwer, LEX, Warszawa 2014, s. 204; 
J. Pieróg, Prawo zamówień publicznych. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa 2013, s. 130.
7 S. Babiarz, Komentarz do art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych, nb 18 [w:] S. Babiarz, Z. Czarnik, P. Janda, P. Pełczyński, Prawo zamówień 
publicznych. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa 2013, s. 227–250.
8 S. Babiarz, Komentarz do art. 89 ustawy Prawo zamówień publicznych, nb 2 [w:] S. Babiarz, Z. Czarnik, P. Janda, P. Pełczyński, Prawo zamówień 
publicznych…, s. 541–560; P. Granecki, Prawo zamówień publicznych…, s. 687.



www.ikar.wz.uw.edu.pl            internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 2015, nr 4(4)

10 Adrian Bielecki            Naruszenie prawa konkurencji jako podstawa wykluczenia z udziału w postępowaniu…10

Pola wspólne dla prawa konkurencji oraz zamówień publicznych dotyczą m.in. relacji po-
między naruszeniem prawa antymonopolowego a uczestnictwem w publicznych przetargach. 
Tezą niniejszego artykułu jest twierdzenie, iż naruszenie prawa konkurencji może być podstawą 
wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Przedstawione zagadnienie 
można podzielić na kilka problemów dotyczących: (1) aspektu przedmiotowego, tj. jakie narusze-
nia prawa konkurencji mogą powodować wykluczenie wykonawcy z postępowania o udzielenie 
zamówienia9; (2) aspektu proceduralnego, tj. czy do wykluczenia wykonawcy za naruszenie prawa 
konkurencji konieczna jest ostateczna decyzja lub orzeczenie sądu potwierdzające to narusze-
nie; (3) aspektu czasowego (zewnętrznego), tj. jak długo trwa sankcja potencjalnego wykluczenia 
z ewentualnego postępowania o udzielenie zamówienia; (4) aspektu czasowego (wewnętrznego), 
tj. na jakim etapie konkretnego postępowania można wykluczyć danego wykonawcę; (5) aspektu 
jurysdykcyjnego, tj. kto decyduje o wykluczeniu z postępowania.

Co niezwykle istotne, prawo zamówień publicznych jest uregulowane na poziomie UE. 
W związku z tym rozważania dotyczące tej dziedziny prawa muszą brać pod uwagę aspekt unijny, 
szczególnie w okresie transformacji unijnego prawa dotyczącego publicznych kontraktów. Temu 
celowi będzie podporządkowany niniejszy artykuł.

Przechodząc do opisu struktury pracy, należy wskazać, że na początku zostanie ogólnie 
przedstawiona problematyka wykluczenia wykonawców za naruszenie prawa konkurencji w świetle 
Dyrektywy 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 31 marca 2004 r. w sprawie koordynacji 
procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi10, która została 
implementowana obecnie obowiązującą ustawą – Prawo zamówień publicznych11. Następnie omówio-
ne zostanie dotychczasowe orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dalej: TSUE 
albo Trybunał) w tym zakresie. Dalej zostanie opisana problematyka wykluczenia z tytułu narusze-
nia prawa konkurencji na gruncie nowej Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE 
z 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylającej dyrektywę 2004/18/WE12, 
której termin implementacji upływa 18 kwietnia 2016 r. Na marginesie należy zauważyć, że ni-
niejsze rozważania skupiać się będą na wykluczeniu z tytułu naruszenia prawa konkurencji z in-
nych postępowań aniżeli konkretne postępowanie przetargowe. Poza głównym nurtem artykułu 
pozostaje zatem kwestia zakłóceń konkurencji związana m.in. z przygotowaniem postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego. Na końcu zostaną zaprezentowane wskazówki dla polskie-
go ustawodawcy odnoszące się do niezbędnych kierunków zmian prawa zamówień publicznych. 
W podsumowaniu dokonana zostanie próba reasumpcji.

II. Dyrektywa 2004/18/WE
1. Instytucja wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Jak zasygnalizowano na wstępie, instytucja wykluczenia wykonawców (oferentów) z postępo-
wania o udzielenie zamówienia służy eliminacji podmiotów niespełniających określonych prawem 

 9 Jak zostanie to pokazane w dalszej części rozważań, następuje stopniowa ewolucja w kierunku rozszerzania katalogu naruszeń prawa konkurencji, 
które mogą być podstawą wykluczenia wykonawcy z postępowania. Na obecnym etapie rozwoju wydaje się, że przy spełnieniu określonych przesłanek 
każde naruszenie prawa konkurencji może potencjalnie prowadzić do wykluczenia. 
10 Dz. Urz. WE z 30.04.2004, L 134/114 (dalej: dyrektywa 2004/18/WE).
11 Ustawa z 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.).
12 Dz. Urz. UE z 28.03.2014, L 94/65 (dalej: dyrektywa 2014/24/UE).
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warunków uczestnictwa w tym postępowaniu. Instytucja wykluczenia z postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego jest uregulowana w art. 45 dyrektywy 2004/18/WE. Wskazany przepis 
zawiera dwie odrębne grupy podstaw wykluczenia. 

Po pierwsze, w odniesieniu do pewnych sytuacji mamy do czynienia z obligatoryjnym wyklu-
czeniem. Zgodnie z art. 45 ust. 1 dyrektywy 2004/18/WE z postępowania wykluczany jest każdy 
kandydat lub oferent, który został skazany prawomocnym wyrokiem sądu z powodu dopuszczenia 
się co najmniej jednego z wymienionych w dyrektywie czynów, który znany jest instytucji zamawia-
jącej. Do katalogu tych czynów dyrektywa 2004/18/WE zalicza: udział w organizacji przestępczej, 
korupcję, oszustwo fi nansowe oraz udział w praniu pieniędzy.

Po drugie, art. 45 ust. 2 dyrektywy 2004/18/WE reguluje również grupę stanów faktycznych, 
w stosunku do których wykluczenie danego wykonawcy jest fakultatywne. W takich sytuacjach 
państwa członkowskie określają warunki wykonania wskazanego przepisu.

2. Wykluczenie z tytułu poważnego wykroczenia zawodowego

Z perspektywy prawa konkurencji szczególnie istotny jest art. 45 ust. 2 lit. d dyrektywy 2004/18/WE 
stanowiący, iż z udziału w zamówieniu można wykluczyć każdego wykonawcę, który jest winny po-
ważnego wykroczenia zawodowego, udowodnionego dowolnymi środkami przez instytucje zama-
wiające13. Stosownie do wskazanego przepisu państwa członkowskie określają warunki wykonania 
przepisów niniejszego ustępu, działając „zgodnie z przepisami prawa krajowego oraz uwzględniając 
przepisy prawa wspólnotowego”. 

Wykładnia art. 45 ust. 2 lit. d dyrektywy 2004/18/WE powinna uwzględniać wskazówki zawar-
te w preambule omawianego aktu prawnego14. W kontekście niniejszych rozważań najbardziej 
istotny jest fragment motywu 43 preambuły. Stanowi on między innymi, że jeśli istnieją stosowne 
przepisy prawa krajowego, nieprzestrzeganie ustawodawstwa dotyczącego niezgodnych z pra-
wem porozumień w ramach procedur udzielania zamówień publicznych, które stanowiło przedmiot 
ostatecznego orzeczenia sądu lub decyzji mającej równoważny skutek, może zostać uznane za 
wykroczenie przeciwko etyce zawodowej wykonawcy lub za poważne naruszenie.

Przenosząc język dyrektywy 2004/18/WE na grunt prawa konkurencji, należy uznać, że dy-
rektywa 2004/18/WE przewiduje wykluczenie jedynie za uczestnictwo w szczególnym przypadku 
zmowy przetargowej. W prawie polskim naruszenie to zawiera się w zakresie art. 6 ust. 1 pkt 7 
ustawy z 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (dalej: uokik)15. Ten szczegól-
ny przypadek to uczestnictwo w zmowie występującej wyłącznie w odniesieniu do postępowań 
o udzielenie zamówienia publicznego. Tym samym, motyw 43 dyrektywy 2004/18/WE nie wskazuje 
na podstawę wykluczenia w przypadku uczestnictwa w zmowie przetargowej poza zamówieniami 
publicznymi. Tym bardziej nie ma wprost mowy o innych naruszeniach prawa konkurencji.

W tym wypadku powstaje wątpliwość, jak interpretować przepisy dyrektywy 2004/18/WE. 
W świetle powyżej przedstawionych norm, zasadne wydaje się ograniczenie podstawy wyklu-
czenia za naruszenie prawa konkurencji do zmów przetargowych. Jednakże problematyczne jest 
uznawanie wszystkich naruszeń prawa konkurencji za poważne wykroczenia zawodowe, jak to 
13 A. Sanchez-Graells, Public procurement and competition…, s. 13.
14 A. Sołtysińska, Komentarz do art. 45 dyrektywy 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień 
publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi, nb 9, [w:] A. Sołtysińska, Europejskie prawo zamówień publicznych. Komentarz, Wolters Kluwer, 
LEX, Warszawa 2012.
15 T.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 184.
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zostało przyjęte przez TSUE w sprawie C-470/13 Generali. Niektóre z powyższych problemów były 
przedmiotem orzecznictwa TSUE dotyczącego wykładni art. 45 ust. 2 lit. d dyrektywy 2004/18/WE, 
którego zarys zostanie zaprezentowany poniżej.

III. Orzecznictwo TSUE na tle dyrektywy 2004/18/WE
1. Orzeczenie w sprawie C-465/11 Forposta S.A.

Nad wykładnią art. 45 ust. 2 lit. d TSUE pochylił się w uzasadnieniu orzeczenia z 13 grud-
nia 2012 r. w sprawie C-465/11, Forposta S.A., ABC Direct Contact sp. z o.o. przeciwko Poczcie 
Polskiej S.A. Sprawa dotyczyła wykładni uchylonego obecnie art. 24 ust. 1 pkt 1a ustawy – Prawo 
zamówień publicznych. Zgodnie z tym przepisem z postępowania o udzielenie zamówienia wyklu-
czano wykonawców, z którymi „dany zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę w sprawie 
zamówienia publicznego, albo odstąpił od umowy w sprawie zamówienia publicznego, z powodu 
okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność, jeżeli rozwiązanie albo wypowiedzenie 
umowy, albo odstąpienie od niej nastąpiło w okresie trzech lat przed wszczęciem postępowania, 
a wartość niezrealizowanego zamówienia wyniosła co najmniej 5% wartości umowy”.

Przepis ten w założeniu miał być formą implementacji art. 45 ust. 2 lit. d dyrektywy 2004/18/WE 
pozwalającego wykluczać wykonawców, który popełnili poważne wykroczenie zawodowe. TSUE 
dokonując wykładni omawianego przepisu dyrektywy 2004/18/WE, odrzucił proponowaną interpre-
tację przyjmującą, że pojęcie „wykroczenia zawodowego” odnosi się jedynie do naruszenia zasad 
deontologicznych zawodu, do którego należy określony wykonawca. Według Trybunału, „wykro-
czenie zawodowe” to każde zawinione zachowanie, które ma wpływ na wiarygodność zawodową 
danego podmiotu. 

W świetle powyższego TSUE uznał, że niewykonanie zobowiązań umownych przez wy-
konawcę można co do zasady uznać za wykroczenie zawodowe. Jednakże w opinii Trybunału 
„poważne wykroczenie” należy rozumieć jako zachowanie wykazujące zamiar uchybienia lub 
stosunkowo poważne niedbalstwo ze strony wykonawcy. Zatem pewne uchybienia w wykona-
niu umowy mogą świadczyć o niższych kompetencjach wykonawcy, ale nie zawsze są tożsame 
z „poważnym wykroczeniem”.

Polskie przepisy przewidywały również konieczność wykluczenia wykonawcy w sytuacji speł-
nienia się przesłanek wskazanych w art. 24 ust. 1 pkt 1a ustawy – Prawo zamówień publicznych. 
Zamawiający nie miał luzu decyzyjnego pozwalającego mu na ewentualną ocenę określonego 
stanu faktycznego. Zdaniem TSUE stwierdzenie istnienia „poważnego wykroczenia” wymaga co 
do zasady przeprowadzenia konkretnej i zindywidualizowanej oceny postawy danego wykonawcy. 
W związku z tym, sztywny przepis powodujący swego rodzaju automatyzm wykluczenia określo-
nego wykonawcy z tytułu poważnego wykroczenia zawodowego jest niezgodny z prawem UE16.

2. Orzeczenie w sprawie C-470/13 Generali

Temat relacji naruszeń prawa konkurencji w kontekście wykluczenia wykonawcy za poważne 
wykroczenie zawodowe został wprost poruszony w wyroku TSUE z 18 grudnia 2014 r. w sprawie 
C-470/13 Generali-Providencia Biztosító Zrt przeciwko Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési 
Döntőbizottság.

16 Zob. M. Sieradzka, Glosa do wyroku TS z dnia 13 grudnia 2012 r., C-465/11, Lex 2013.
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Sprawa powstała na kanwie następującego stanu faktycznego: Gazdasági Versenyhivatal 
(węgierski urząd ochrony konkurencji) wydał w 2006 r. decyzję uznającą, że niektóre porozumie-
nia wertykalne zawarte pomiędzy Generali i koncesjonariuszami pojazdów samochodowych były 
sprzeczne z krajowymi przepisami o konkurencji. W konsekwencji spółka została ukarana karą 
pieniężną. Przedmiotowa decyzja została podtrzymana przez sąd.

W późniejszym okresie Nemzeti Adó- és Vámhivatal (węgierski organ ds. podatków i ceł) 
wykluczył z postępowania przetargowego Generali. Podstawą wykluczenia był art. 61 ust. 1 lit. a 
ustawy o zamówieniach publicznych stanowiący, iż wykluczeniu może podlegać podmiot, który 
popełnił wykroczenie związane z jego działalnością gospodarczą lub zawodową, stwierdzone 
prawomocnym wyrokiem sądowym wydanym przed upływem pięciu lat. W omawianej sprawie 
wykroczeniem powodującym wykluczenie Generali z postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego było zawarcie wspomnianego porozumienia wertykalnego. Trybunał miał za zadanie 
rozważyć m.in. czy wykluczenie podmiotu z postępowania przetargowego za naruszenie prawa 
konkurencji nie stoi w sprzeczności z uregulowaniami unijnymi.

Sędziowie Trybunału uznali, że dopuszczanie się naruszenia przepisów z dziedziny konku-
rencji, w szczególności wówczas, gdy naruszenie to zostało ukarane grzywną, stanowi przyczynę 
wykluczenia objętą art. 45 ust. 2 lit. d dyrektywy 2004/18/WE. W uzasadnieniu TSUE powołał się 
na interpretację pojęcia wykroczenia zawodowego ustaloną w przywoływanej sprawie C-465/11 
Forposta S.A. Potwierdził tym samym, że pojęcia poważnego wykroczenia zawodowego nie na-
leży ograniczać jedynie do norm deontologicznych. 

Odnosząc się do argumentacji TSUE, należy zauważyć, że prawodawca europejski nie 
wypowiedział się w dyrektywie 2004/18/WE co do objęcia wykluczeniem również podmiotów 
naruszających prawo konkurencji. W motywie 43 preambuły dyrektywy 2004/18/WE za poważ-
ne wykroczenie zawodowe wskazano jedynie zmowy przetargowe. Tym samym, w przypadku 
wskazanego motywu równie zasadne może być zastosowanie metody wnioskowania a contrario. 
Skoro prawodawca europejski wskazał na określony typ naruszenia prawa konkurencji związany 
bezpośrednio z procedurą udzielania zamówień publicznych, to uzasadnione wydaje się, że ce-
lowo pominął w tym wypadku inne naruszenia prawa konkurencji.

W efekcie Trybunał mógłby równie dobrze uznać, że państwa członkowskie nie mogą przyjmo-
wać podstaw wykluczenia wykonawców za dowolne naruszenia prawa konkurencji, lecz tylko takie, 
które są związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. Uzasadnienie orzeczenia 
nie daje zatem pełnej odpowiedzi na pytanie, dlaczego na gruncie dyrektywy 2004/18/WE instytucje 
zamawiające mogą wykluczać wykonawców za naruszenia prawa konkurencji.

Zdaniem Trybunału za przyjęciem tezy o możliwości wykluczenia wykonawcy z postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego za naruszenie prawa konkurencji przemawia jednak motyw 
101 preambuły dyrektywy 2014/24/UE. Argumentacja Trybunału oparta na dyrektywie 2014/24/UE 
w tym wypadku jest nieuzasadniona. Jak wskazano w orzeczeniu, dyrektywa 2014/24/UE zosta-
ła uchwalona w czasie po zaistnieniu stanu faktycznego sprawy C-470/13. Tym samym nie ma 
zastosowania do omawianej sprawy. Również w powyższym wypadku bardziej zasadne byłoby 
argumentowanie a contrario, jeśli bowiem prawodawca zmienia sformułowanie określonych prze-
pisów (w tym wypadku dyrektywy), to zmianom językowym powinny odpowiadać stosowne zmiany 
treściowe (o ile nie wskazano inaczej).
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IV. Dyrektywa 2014/24/UE
1. Instytucja wykluczenia w nowej dyrektywie klasycznej

System wykluczenia wykonawców w dyrektywie 2014/24/UE jest oparty na podobnym zarysie, 
jak w dyrektywie 2004/18/WE. Nastąpił jednak szereg zmian. Katalog przesłanek obligatoryjnego 
wykluczenia uległ rozszerzeniu m.in. o przestępstwa terroryzmu czy handel ludźmi. W nowej dy-
rektywie obowiązek wykluczenia powstaje również m.in. w sytuacji, gdy przesłanka wykluczenia 
spełniona została w odniesieniu do członka organu wykonawcy.

2. Fakultatywne wykluczenie w dyrektywie 2014/24/UE

Katalog fakultatywnych przesłanek wykluczenia uległ w nowej dyrektywie 2014/24/UE roz-
szerzeniu. Formuła stosownego art. 57 ust. 4 brzmi: „Instytucje zamawiające mogą wykluczyć 
lub zostać zobowiązane przez państwa członkowskie do wykluczenia z udziału w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia każdego wykonawcy znajdującego się w którejkolwiek z poniższych sy-
tuacji: (…)”. Dalej mowa jest o tym, iż „zgodnie z przepisami prawa krajowego oraz uwzględniając 
przepisy prawa wspólnotowego, Państwa Członkowskie określają warunki wykonania przepisów 
niniejszego ustępu”. W tym miejscu warto zasygnalizować kilka możliwych sposobów implementacji.

Po pierwsze, państwo członkowskie może implementować podstawę wykluczenia fakulta-
tywnego z dyrektywy 2014/24/UE i uczynić je na gruncie prawa krajowego obligatoryjnym lub 
fakultatywnym17. W pierwszym przypadku instytucja zamawiająca musi wykluczyć określonego 
wykonawcę w razie spełnienia przesłanki. W drugim przypadku zamawiający decyduje sam o wy-
kluczeniu wykonawcy.

Po drugie, państwo członkowskie może w ogóle nie implementować określonej przesłanki 
wykluczenia do prawa krajowego. Pozostawia to państwom członkowskim dużą swobodę w kre-
owaniu swojego porządku prawnego w tym zakresie.

Przechodząc na grunt przesłanek wykluczenia w dyrektywie 2014/24/UE istotnych z perspek-
tywy tytułowej problematyki, warto wskazać na kilka kwestii. Pierwsza z nich dotyczy modyfi kacji 
przesłanki w postaci wykroczenia zawodowego. Nowy art. 57 ust. 4 lit. c dyrektywy 2014/24/UE 
przewiduje wykluczenie, „jeżeli instytucja zamawiająca może wykazać za pomocą stosownych 
środków, że wykonawca jest winny poważnego wykroczenia zawodowego, które podaje w wątpli-
wość jego uczciwość”. W świetle nowej dyrektywy pojęcie wykroczenia zawodowego jest zatem 
związane z dość szerokim pojęciem uczciwości.

Istotniejszą zmianą jest jednak wprowadzenie art. 57 ust. 4 lit. d. Wspomniany artykuł prze-
widuje wykluczenie wykonawcy, „jeżeli instytucja zamawiająca może stwierdzić, na podstawie 
wiarygodnych przesłanek, że wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienia mające 
na celu zakłócenie konkurencji”.

Niejasna jest relacja pomiędzy wskazanymi przesłankami. Biorąc jednak pod uwagę orzecz-
nictwo TSUE, w tym w sprawie C-470/13 Generali, nie da się wykluczyć, że przynajmniej częścio-
wo obydwie przesłanki wykluczenia zachodzą na siebie. Przypomnieć należy fragment motywu 
101 dyrektywy 2014/24/UE stanowiący o formach „poważnych wykroczeń zawodowych, takich 
jak naruszenie reguł konkurencji”.

17 H.-J. Priess, The rules on exclusion and self-cleaning under the 2014 Public Procurement Directive, „Public Procurement Law Review” 2014, nr 3, s. 113.
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Nie jest jasne czy dyrektywa 2014/24/UE w powyższym zakresie przyjmuje szeroką interpre-
tację „wykroczenia zawodowego” zaproponowaną przez TSUE w sprawie Forposta18. Zdaniem 
autora niniejszego artykułu, przesłankę w postaci poważnego wykroczenia zawodowego pod-
dającego w wątpliwość uczciwość wykonawcy należy interpretować dość ściśle w kontekście 
działalności zawodowej, powiązanej z określoną branżą. Biorąc pod uwagę wykładnię przesłanki 
w postaci wykroczenia zawodowego w świetle pojęcia uczciwości, jeśli uznamy, że naruszenia 
prawa konkurencji w ogóle wchodzą w zakres „wykroczenia zawodowego”, to należy uznać, że 
powinny być w tym zakresie uwzględniane tylko najcięższe naruszenia prawa konkurencji powstałe 
z winy umyślnej naruszyciela (jednakże bez ograniczenia rodzaju praktyki tzn. porozumienia lub 
nadużycia pozycji dominującej). 

Inaczej jest w przypadku klauzuli z art. 57 ust. 4 lit. d dyrektywy 2014/24/UE. W tym wypadku 
każde porozumienie pomiędzy wykonawcami, które stanowi naruszenie prawa konkurencji, może 
skutkować wykluczeniem z postępowania. Dyrektywa mówi bowiem wyraźnie o naruszeniach 
prawa konkurencji bez ograniczania zakresu tego pojęcia. Jedynym wyjątkiem jest ograniczenie 
podmiotowe uczestników porozumienia („wykonawcy”), co może sugerować objęcie zakresem 
przepisu głównie zmów przetargowych.

Dyrektywa 2014/24/UE zawiera swoisty „mechanizm oczyszczenia”. Stosownie do art. 57 
ust. 6 dyrektywy 2014/24/UE każdy wykonawca znajdujący się w jednej z sytuacji, o których mowa 
m.in. „w ust. 4, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające 
do wykazania jego rzetelności pomimo istnienia odpowiedniej podstawy wykluczenia. Jeżeli takie 
dowody zostaną uznane za wystarczające, dany wykonawca nie zostanie wykluczony z postę-
powania o udzielenie zamówienia. W tym celu wykonawca musi udowodnić, że zrekompensował 
wszelkie szkody spowodowane (…) wykroczeniem lub zobowiązał się do ich rekompensaty, wy-
czerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności, aktywnie współpracując z organami śledczymi, i podjął 
konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, które są odpowiednie dla zapobiegania (…) 
nieprawidłowemu postępowaniu”. Dyrektywa dalej stanowi, iż „środki podjęte przez wykonawców są 
oceniane z uwzględnieniem wagi i szczególnych okoliczności przestępstwa lub wykroczenia. Jeżeli 
środki zostaną uznane za niewystarczające, wykonawca otrzymuje uzasadnienie takiej decyzji”.

Celem tej instytucji jest wprowadzenie każdorazowej oceny sytuacji wykonawcy oraz elimi-
nacja automatyzmu w wykluczaniu wykonawców. Należy zauważyć, że mechanizm oczyszczenia 
może również być oceniany z perspektywy promocji programów compliance wśród wykonawców19.

Przy implementacji przepisów dotyczących wykluczenia państwa członkowskie muszą brać 
pod uwagę treść art. 57 ust. 7 dyrektywy 2014/24/UE. Przepis ten stanowi m.in., iż państwa człon-
kowskie określają maksymalny okres wykluczenia w przypadku, gdy wykonawca nie podejmie 
środków tzw. mechanizmu oczyszczającego w celu wykazania swojej rzetelności. Co do zasady 
w sytuacji wykluczenia fakultatywnego maksymalny okres wynosi trzy lata od daty odnośnego 
zdarzenia (tj. np. od poważnego wykroczenia zawodowego lub naruszenia prawa konkurencji). 

18  H.-J. Priess, The rules on exclusion…, s. 118.
19  A. Sanchez-Graells, Exclusion, Qualitative Selection and Short-listing in the New Public Sector Procurement Directive 2014/24, [w:] F. Lichere, 
R. Caranta, S. Treumer, Novelties in the 2014 Directive on Public Procurement, vol. 6, „European Procurement Law Series”, Copenhagen 2014,  
s. 112–114 oraz tam powołana literatura.
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Ustanowienie ograniczenia czasowego jest usankcjonowaniem praktyki powstałej na gruncie 
prawa regulującego zamówienia publiczne w wielu państwach członkowskich UE20.

Zgodnie z motywem 101 preambuły Dyrektywy 2014/24/UE, stosując fakultatywne podsta-
wy wykluczenia, instytucje zamawiające powinny zwracać szczególną uwagę na zasadę propor-
cjonalności21. Prawodawca europejski słusznie zauważył, że drobne nieprawidłowości powinny 
jedynie w wyjątkowych okolicznościach prowadzić do wykluczenia wykonawcy. Powtarzające się 
przypadki drobnych nieprawidłowości mogą jednak wzbudzić wątpliwości co do wiarygodności 
wykonawcy, co może uzasadniać jego wykluczenie. 

V. Wnioski dla polskiego ustawodawcy
Przepisy ustawy – Prawo zamówień publicznych w obecnie obowiązującym brzmieniu mają 

na celu implementację dyrektywy 2004/18/WE. Do niedawna zamawiający nie mieli możliwości 
skorzystania z wykluczenia wykonawcy za naruszenie prawa konkurencji. Ostatnia nowelizacja 
z 29 sierpnia 2014 r.22, w zakresie podstaw wykluczenia była ukierunkowana m.in. na wykonanie 
wyroku w sprawie C-465/11 Forposta S.A., a tym samym dopracowanie implementacji dyrektywy 
2004/18/WE w myśl orzecznictwa TSUE23.

Drogą nowelizacji uchylono kwestionowany przez Trybunał art. 24 ust. 1 pkt 1a i zastąpiono 
go nowym art. 24 ust. 2a. Dodany przepis przewiduje wykluczenie wykonawcy w sytuacji, gdy ten 
w okresie trzech lat przed wszczęciem postępowania, w sposób zawiniony poważnie naruszył 
obowiązki zawodowe. Przepis ten przewiduje również m.in. mechanizm oczyszczenia. Z kolei 
w świetle przedstawionego wyżej orzecznictwa TSUE, przed polskimi zamawiającymi pojawia się 
możliwość wykluczania naruszycieli prawa konkurencji. W odniesieniu do omawianego przepisu 
prawa zamówień publicznych nie brak jednak wątpliwości interpretacyjnych, których pełna analiza 
zasługuje na omówienie w odrębnym artykule.

Co równie istotne, choć termin implementacji nowej dyrektywy 2014/24/UE upływa wprawdzie 
dopiero 18 kwietnia 2016 r., to jednak zmiany wprowadzane nową dyrektywą są na tyle znaczące, 
że konieczna może być nowa ustawa zamiast nowelizacji obecnej. W tym kontekście szczegól-
nie ważne są odpowiednie wybory polskiego ustawodawcy co do implementacji instrumentów, 
w stosunku do których swoboda państw członkowskich jest znacząca. Bez wątpienia takim prze-
pisem jest art. 57 ust. 4 dyrektywy 2014/24/UE zawierający fakultatywne przesłanki wykluczenia 
wykonawców. W związku z powyższym, warto już teraz rozpocząć debatę nad kształtem prawa 
zamówień publicznych.

Istotnym głosem w debacie jest „Biała księga zamówień publicznych” wydana przez Ministerstwo 
Gospodarki 15 stycznia 2015 r.24 Jedną z rekomendacji zmian prawa zamówień publicznych jest 
wprowadzenie wykluczenia wykonawców, którzy w przeszłości uczestniczyli w zmowie przetar-
gowej przy zachowaniu indywidualnej decyzji zamawiającego25.
20 Aneks 4. do raportu UOKiK „System zamówień publicznych, a rozwój konkurencji w gospodarce”, Warszawa 2013; H.-J. Priess, The rules on exclu-
sion…, s. 113.
21 H.-J. Priess, The rules on exclusion…, s. 113.
22 Ustawa z 29.08.2014 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2014 r., poz. 1232).
23 W tym kontekście warto zwrócić uwagę, iż Komisja Europejska złożyła 4.04.2014 r. skargę do TSUE przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej. Jednakże 
w związku ze zmianami prawa zamówień publicznych skarga została wycofana 2.03.2015 r.
24 Biała księga zamówień publicznych. Sprawozdanie z konsultacji z uczestnikami systemu zamówień publicznych poświęconych ocenie funkcjono-
wania prawa zamówień publicznych w Polsce, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 15.01.2015. 
25 Biała księga…, s. 27.
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Debata nad ewentualnym wprowadzeniem wykluczenia za naruszenie prawa konkurencji lub – 
węziej – za zmowy przetargowe, powinna zostać przeprowadzona rzetelnie, również z uwzględnie-
niem argumentów przemawiających przeciwko takiemu rozwiązaniu. Należy wskazać na kluczowe 
rodzaje ryzyka: niepożądanego wpływu na wykrywalność naruszeń konkurencji oraz potencjalnej 
odpowiedzialności cywilnej instytucji zamawiających. W przypadku wprowadzenia wykluczenia za 
naruszenie prawa antymonopolowego, ograniczona zostanie atrakcyjność programów łagodzenia 
kar (leniency). W konsekwencji może to znacząco utrudnić wykrywanie m.in. zmów przetargowych. 
Ponadto, postępowania przed Prezesem UOKiK, a w dalszej kolejności SOKiK, mogą trwać nawet 
wiele lat. Zatem praktyczne stosowanie wykluczania wykonawcy za naruszenie prawa konkurencji 
często musiałoby nastąpić przed wydaniem ostatecznego rozstrzygnięcia co do tego naruszenia. 
Wykluczenie wykonawcy przez zamawiającego na podstawie nieprawomocnej decyzji Prezesa 
UOKiK, następnie uchylonej już po wykluczeniu, rodzi poważne ryzyko odpowiedzialności cywil-
nej zamawiającego wobec wykonawcy. Problem ten został częściowo zauważony również przez 
prawodawcę europejskiego w motywie 101 preambuły Dyrektywy 2014/24/UE, który zezwolił 
państwom członkowskim na ustanowienie w prawie krajowym reguł dotyczących podejmowania 
decyzji przez instytucje zamawiające przed wydaniem ostatecznej i wiążącej decyzji.

Powyższe problemy powinny zostać szerzej podjęte w debacie nad nowym prawem zamówień 
publicznych, z uwzględnieniem głosów doktryny prawa konkurencji. Jak bowiem wskazano powyżej, 
istnieje ścisły związek prawnych regulacji przetargów publicznych z prawem antymonopolowym.

VI. Podsumowanie
Naruszenie prawa konkurencji może być podstawą wykluczenia z udziału w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia publicznego. Potwierdza to powyżej zaprezentowane prawo unijne oraz 
orzecznictwo TSUE. Nawiązując do zaproponowanego na wstępie podziału podstawowych prob-
lemów omawianej materii, należy wskazać, iż:
(1) w aspekcie przedmiotowym26, zarówno dyrektywa 2004/18/WE, jak i dyrektywa 2014/24/UE 

wprost przewidują, że zmowy przetargowe mogą być przedmiotem wykluczenia; w odnie-
sieniu do innych naruszeń prawa konkurencji, rozwiązania zawarte w dyrektywach nieco się 
różnią; w przypadku dyrektywy 2004/18/WE mogą pojawiać się wątpliwości co do możliwości 
wykluczenia za inne naruszenia prawa konkurencji; kwestia ta została jednak rozstrzygnięta 
przez TSUE w sprawie Generali, gdzie Trybunał uznał, że również porozumienia wertykalne 
mogą powodować wykluczenie; w nowej dyrektywie 2014/24/UE w zasadzie potwierdzono, 
iż potencjalnie wszelkie rodzaje naruszenia prawa antymonopolowego mogą stanowić pod-
stawę wykluczenia;

(2) w aspekcie proceduralnym27 zgodnie z dyrektywą 2004/18/WE instytucja zamawiająca nie 
ma obowiązku uzyskania swego rodzaju prejudykatu w postaci np. decyzji organu ochrony 
konkurencji; podobnie zresztą rozwiązano to w dyrektywie 2014/24/UE, ponieważ decyzja od-
nośnie do wykluczenia jest podejmowana przez zamawiającego na podstawie „wiarygodnych 

26 Tzn. jakie naruszenia prawa konkurencji mogą powodować wykluczenie wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia.
27 Tzn. czy do wykluczenia wykonawcy za naruszenie prawa konkurencji konieczna jest ostateczna decyzja lub orzeczenie sądu potwierdzające to 
naruszenie.
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przesłanek” ; zamawiający może opierać się na nieostatecznych decyzjach organów ochrony 
konkurencji, rodzi to jednak ryzyko m.in. odpowiedzialności cywilnej;

(3) w wymiarze czasowym (zewnętrznym)28 – dyrektywa 2004/18/WE nie przewidywała ograniczeń 
czasowych; wynikały one jednak z praktyki legislacyjnej poszczególnych państw członkow-
skich; z kolei dyrektywa 2014/24/UE przewiduje, iż zarówno w przypadku naruszenia prawa 
konkurencji, jak i poważnego wykroczenia zawodowego, okres wykluczenia wynosi trzy lata 
od momentu dokonania określonego czynu;

(4) w wymiarze czasowym (wewnętrznym)29 – co do zasady wykluczenie wykonawcy następuje 
na etapie przedkontraktowym, czyli w toku procesu wyboru kontrahenta celem podpisania 
umowy o zamówienie publiczne;

(5) w aspekcie jurysdykcyjnym30, zarówno w świetle dyrektywy 2004/18/WE, jak i dyrektywy 
2014/24/UE o wykluczeniu z postępowania decyduje instytucja zamawiająca; decyzja sądu 
lub organu ochrony konkurencji może być dowodem przemawiającym za istnieniem podstawy 
wykluczenia, jednak nie zawsze będzie mieć charakter prejudykatu; dyrektywa 2014/24/UE 
wprost wskazuje, że decyzja w tym zakresie należy do państw członkowskich.
Podsumowując, należy podkreślić, iż relacje pomiędzy prawem konkurencji oraz zamówie-

niami publicznymi są wielopłaszczyznowe, a momentami skomplikowane. Autor chciałby wyrazić 
nadzieję, że niniejsze opracowanie rzuci trochę światła na omawianą materię.

28 Tzn. jak długo trwa sankcja potencjalnego wykluczenia z ewentualnego postępowania o udzielenie zamówienia.
29 Tzn. na jakim etapie konkretnego postępowania można wykluczyć danego wykonawcę.
30 Tzn. kto decyduje o wykluczeniu z postępowania.
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I. Wprowadzenie
Zmowy przetargowe, z uwagi na ich negatywne skutki, zwalczane są na gruncie wielu gałęzi 

prawa. Dotyczy to w szczególności przetargów organizowanych na podstawie przepisów ustawy 
z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych1 (dalej: pzp), których ochronę uzasadnia 
konieczność zapewnienia efektywności wydatkowania środków publicznych. Zawarcie porozu-
mienia w przetargu publicznym jest w związku z tym sankcjonowane przepisami prawa ochrony 
konkurencji, prawa zamówień publicznych oraz – jako jedyna z praktyk ograniczających konkuren-
cję – przepisami prawa karnego2. Jednocześnie jednak zakres działań zakazanych jako zmowy 
przetargowe przez przepisy ustawy z 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów3 
(dalej: uokik), pzp oraz kodeksu karnego (dalej: k.k.), a także sankcje grożące za naruszenie za-
kazu, zostały zakreślone przez ustawodawcę w sposób niejednakowy, a zarazem dopuszczający 
zbieg odpowiedzialności na podstawie różnych przepisów. 

Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie podstawowych przepisów służących 
zwalczaniu zmów przetargowych w każdej ze wspomnianych gałęzi prawa oraz omówienie zakresu 
ochrony, jakiej udzielają one zamawiającemu4. Wyznaczenie rzeczywistego zakresu ochrony przed 
zmowami przetargowymi wymaga również zwrócenia uwagi na aspekty proceduralne, które mają 
wpływ na możliwość pociągnięcia uczestników zmowy do odpowiedzialności, w szczególności 
w zakresie środków dowodowych dostępnych organom prowadzącym postępowanie, a także na 
instytucje prawne uniemożliwiające zastosowanie sankcji z uwagi na upływ czasu (m.in. prze-
dawnienie). Ponieważ tematyka zakresu zastosowania przepisów mających na celu zwalczanie 
zmów przetargowych była już wielokrotnie przedmiotem rozważań doktryny5, przedstawienie 
przedmiotowej problematyki w niniejszym artykule ma na celu jej ujęcie w sposób możliwie syn-
tetyczny i porządkujący, umożliwiający następnie opisanie wybranych aspektów proceduralnych.

Poświęcenie uwagi kwestii zwalczania zmów przetargowych jest uzasadnione przede wszyst-
kim wejściem w życie nowelizacji uokik6 wprowadzającej odpowiedzialność osób fi zycznych oraz 
wciąż toczącą się w tym zakresie dyskusją co do zagwarantowania poszanowania zasady ne bis 
in idem w odniesieniu do porozumień zawieranych w ramach przetargów7. Ponadto, w ostatnich 
latach można zaobserwować coraz większe zainteresowanie Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji 
i Konsumentów (dalej: Prezes UOKiK)8 i organów ścigania zmowami zawieranymi w związku 
z przetargami publicznymi oraz coraz większą współpracę, zwłaszcza w zakresie zbierania do-
wodów. Cztery decyzje wydane w latach 2013–2014 i opublikowane na stronie Prezesa UOKiK 

1 T. j. Dz.U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.
2 A. Stawicki [w:] A. Stawicki, E. Stawicki (red.), Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz, Lex 2011, art. 6, pkt 3.2.4.
3 T. j. Dz.U. z 2015 r., poz. 184.
4 Dla uproszczenia na potrzeby niniejszego artykułu pojęcie zamawiającego powinno być utożsamiane z pojęciem podmiotu, na rzecz którego przetarg 
jest organizowany. Przy omawianiu przepisów prawa zamówień publicznych pojęcie to należy rozumieć zgodnie z pojęciem zamawiającego przyjętym 
w przepisach pzp.
5 Por. m.in. M. Król-Bogomilska, Zwalczanie karteli w prawie antymonopolowym i karnym, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2013, s. 399–400; 
A. Jurkowska-Gomułka, Publiczne i prywatne egzekwowanie zakazów praktyk ograniczających konkurencję, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania 
UW, Warszawa 2013, s. 89–92; D. Wojtczak, Zwalczanie zmów przetargowych w Polsce, „Państwo i Prawo” 2010, nr 7, s. 68; R. Szostak, Zmowy przetar-
gowe w zamówieniach publicznych, „Prawo Zamówień Publicznych” 2014, nr 1.
6 Ustawa 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).
7 Por. m.in. A. Jurkowska-Gomułka, Publiczne…, s. 352–355; M. Król-Bogomilska, Zwalczanie…, s. 391–409.
8 Por. ogłoszenia na stronie internetowej UOKiK (http://uokik.gov.pl/) na temat zmów przetargowych w przetargach zorganizowanych m.in. przez 
Komendę Główną Policji (z 20.02.2015 r.) oraz przez PKP (z 28.01.2015 r.).
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zostały oparte w znacznej mierze na dowodach zgromadzonych w toku postępowania karnego9, 
podczas gdy we wcześniejszym okresie (2000–2014) taka sytuacja miała miejsce tylko raz10. 
Zwiększona współpraca może wiązać się z szansą na zwiększenie wykrywalności i skuteczności 
zwalczania zmów przetargowych.

II. Rodzaje zmów przetargowych wyróżniane w praktyce
Punktem wyjścia do rozważań na temat zakresu zastosowania poszczególnych przepisów 

służących zwalczaniu zmów przetargowych jest określenie, jakie zachowania są zasadniczo 
uznawane w praktyce za zmowę przetargową. Pozwoli to na późniejsze wskazanie czy dane za-
chowanie, uznawane powszechnie za niedopuszczalną zmowę, jest jednocześnie zakazane pod 
groźbą sankcji na gruncie poszczególnych gałęzi prawa. W konsekwencji możliwa będzie ocena 
realnej ochrony zamawiającego w świetle obowiązujących przepisów.

Przez „zmowę przetargową” często rozumie się wyłącznie porozumienia zawierane pomię-
dzy oferentami w ramach przetargu organizowanego na podstawie przepisów pzp11. W ramach 
niniejszego artykułu, z uwagi na konieczność wyznaczenia zakresu zachowań zakazanych przez 
poszczególne gałęzie prawa, zasadne jest przyjęcie szerszego rozumienia pojęcia zmowy przetar-
gowej obejmującego zarówno porozumienia między oferentami, jak i między oferentami a organi-
zatorami przetargów (tzw. ustawienie przetargu), organizowanych tak przez podmioty publiczne, 
jak i prywatne na dowolnej podstawie prawnej. Jednocześnie z uwagi na znacznie szerszą skalę 
problemu zawierania zmów w związku postępowaniem o zamówienie publiczne (przede wszystkim 
w aspekcie zaangażowanych środków)12, kwestie związane z przetargami nieobjętymi zakresem 
zastosowaniem przepisów pzp zostaną omówione jedynie w kontekście zakresu zastosowania 
poszczególnych przepisów13.

W praktyce można wyróżnić następujące rodzaje działań, które mogą zostać zakwalifi kowane 
jako zmowy przetargowe:
1) porozumienia między oferentami, w szczególności: 

a) uzgodnienie cen w ofertach w celu doprowadzenia do wyboru oferty jednego z uczestników 
zmowy; oferty z wyższymi cenami nie stanowią realnej konkurencji dla oferty wybranej 
(oferta zabezpieczająca)14;

b) uzgodnienie zakresu oferty prowadzące do podziału przedmiotu zamówienia pomiędzy 
uczestników, którego efektem jest wyeliminowanie konkurencji między oferentami; do 
tego rodzaju zmowy może dojść w wypadku umożliwienia przez zamawiającego zło-
żenia ofert na jeden lub kilka z wielu określonych zakresów zamówienia, np. obszary 
geografi czne świadczenia usług (alokacja rynkowa)15;

c) uzgodnienie powstrzymania się od złożenia oferty prowadzącej do ograniczenia liczby 
ofert przetargowych (bid suppression)16; może to przybrać formę składania tzw. ofert ro-

 9 Decyzje Prezesa UOKiK z 30.12.2014 r., DOK-8/2014, DOK-10/2014 oraz DOK-11/2014 oraz decyzja Prezesa UOKiK z 16.12.2013 r., RKT-46/2013. 
10 Decyzja Prezesa UOKiK z 10.06.2008 r., RLU-21/2008.
11 P. Semeniuk, „Polskie zmowy przetargowe” – krytyka, iKAR 2013, nr 1(2), s. 57–58.
12 R. Szostak, Zmowy…, s. 35–36.
13 Rozdział III niniejszego opracowania.
14 D. Wojtczak, Zwalczanie…, s. 68; decyzja Prezesa UOKiK z 20.12.2013 r., RLU 37/2013.
15 D. Wojtczak, Zwalczanie…, s. 69; wyr. SA w Warszawie z 8.04.2011 r., VI ACa 1071/10, Lex nr 1130432.
16 P. Semeniuk, „Polskie…, s. 54; D. Wojtczak, Zwalczanie..., s. 68; decyzja Prezesa UOKiK z 31.12.2013 r., RBG-47/2013.
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tacyjnych (jeden z uczestników zmowy rezygnuje ze złożenia oferty w jednym przetargu 
w zamian za rezygnację ze złożenia oferty przez drugiego uczestnika w innym)17;

d) uzgodnienie złożenia przez część uczestników zmowy tzw. ofert kurtuazyjnych, pozornych 
(complementary bidding, courtesy bidding)18, niestanowiących realnej konkurencji dla 
oferty pozostałych uczestników porozumienia; może to nastąpić poprzez np. złożenie 
ofert niespełniających wymogów formalnych, które następnie nie są uzupełniane lub po-
przez popełnienie innych błędów dyskwalifi kujących ofertę; oferty kurtuazyjne stanowią 
formę oferty zabezpieczającej, służąc na ogół uwiarygodnieniu przetargu19; 

e) uzgodnienie złożenia kilku ofert przez uczestników zmowy w warunkach konkurencji, 
a następnie doprowadzenie do odrzucenia ofert niższych (np. poprzez nieuzupełnienie 
braków formalnych), jeżeli oferty wyższe zajęłyby w takim wypadku ich miejsce20;

2) porozumienia między oferentem a zamawiającym, tzw. ustawienie przetargu, w szczególności: 
a) uzgodnienie treści specyfi kacji istotnych warunków zamówienia (dalej: SIWZ) w sposób 

faworyzujący danego oferenta21;
b) uzgodnienie ujawnienia poufnych informacji, np. o treści złożonych ofert, przed ich ot-

warciem, pozwalające jednemu lub kilku oferentom pozostającym w zmowie na uzyska-
nie przewagi konkurencyjnej nad pozostałymi oferentami lub maksymalizację korzyści 
kosztem zamawiającego22;

c) uzgodnienie faworyzowania danego oferenta przy ocenie spełniania przez niego oraz 
pozostałych oferentów warunków uczestnictwa w przetargu lub ocenie jego oferty kry-
teriów innych niż cena23.

Powyższy katalog, choć ma jedynie charakter przykładowy, identyfi kuje najbardziej powszech-
ne rodzaje zmów przetargowych, pozwalając na praktyczną ocenę zakresu ochrony zapewnianej 
zamawiającemu przez obowiązujące normy prawne.

III. Zakres zakazu zawierania zmów przetargowych 
w różnych gałęziach prawa

1. Podstawowe przepisy służące zwalczaniu zmów przetargowych

W praktyce orzeczniczej Prezesa UOKiK oraz w doktrynie prawa ochrony konkurencji po-
wszechnie przyjmuje się, że przepisem prawa polskiego zakazującym zawierania zmów przetar-
gowych jest art. 6 ust. 1 pkt 7 uokik24. Na podstawie przywołanego przepisu możemy wyróżnić 
następujące przesłanki zakwalifi kowania danego zachowania jako zakazanej zmowy przetargo-
wej: (i) zawarcie porozumienia, (ii) którego celem lub skutkiem jest wyeliminowanie, ograniczenie 
lub naruszenie w inny sposób konkurencji na rynku właściwym, (iii) polegające na uzgadnianiu 
warunków składanych ofert, w szczególności zakresu prac lub ceny, (iv) przez przedsiębiorców 

17 Decyzja Prezesa UOKiK z 16.12.2013 r., RKT-46/2013.
18 P. Semeniuk, Zwalczanie…, s. 54.
19 Decyzja Prezesa UOKiK z 27.06.2014 r., DOK-1/2014.
20 Tzw. polska zmowa przetargowa – por. P. Semeniuk, „Polskie zmowy…, s. 57–58; decyzja Prezesa UOKiK z 28.08.2009 r., RPZ-12/2009.
21 J. Skorupka, Przestępstwo utrudniania przetargu (art. 305 k.k.) de lege lata i de lege ferenda, „Przegląd Sądowy” 2005, nr 11-12, s. 119–120. 
22 Ibidem, s. 120; A. Sasin, Zmowy przetargowe pionowe, czyli gdy zamawiający zmawia się z wykonawcą, Lex 2014.
23 J. Skorupka, Przestępstwo…, s. 119–120.
24 G. Materna, Zakres podmiotowy zakazu zmów przetargowych w polskim prawie ochrony konkurencji i prawie karnym, „Przegląd Ustawodawstwa 
Gospodarczego” 2013, nr 12, s. 4.
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przystępujących do przetargu lub przez tych przedsiębiorców i przedsiębiorcę będącego organi-
zatorem przetargu. 

Z kolei na gruncie prawa karnego, podstawowym przepisem kryminalizującym zmowy przetar-
gowe jest jedna z postaci art. 305 § 1 oraz § 2 k.k., zgodnie z którą odpowiedzialność karną ponosi, 
każdy kto (i) wchodzi w porozumienie z inną osobą, (ii) działając na szkodę właściciela mienia albo 
osoby lub instytucji, na rzecz której dokonywany jest przetarg publiczny. Jednocześnie art. 305 § 1 k.k. 
wymaga, aby (iii) działanie sprawcy następowało w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, natomiast 
art. 305 § 2 k.k. wskazuje, że (iv) zawarcie porozumienia musi nastąpić w związku z przetargiem 
publicznym. W istocie, biorąc pod uwagę literalne brzmienie przepisów art. 305 § 1 i 305 § 2 k.k., 
wskazać należy, że zakres omawianej wyżej postaci czynów zdaje się różnić wyłącznie znamieniem 
celu działania sprawcy (iii). Oczywiste jest bowiem, że również w przypadku czynu określonego 
w art. 305 § 1 porozumienie musi zostać zawarte w związku z przetargiem, na co wskazuje pośred-
nio użycie sformułowania „na rzecz której dokonywany jest przetarg”25. 

W pzp brak jest wyrażonego wprost zakazu zawierania zmów przetargowych, jednak zakaz 
ten wyprowadzany jest z art. 89 ust. 1 pkt 3 pzp zobowiązującego zamawiającego do odrzuce-
nia oferty, której złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji26. Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy 
z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji27 czynem nieuczciwej konkurencji jest 
działanie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, jeżeli zagraża interesom innego przedsię-
biorcy lub klienta. Powyższa defi nicja z całą pewnością obejmuje porozumienia sprzeczne art. 6 
ust. 1 pkt 7 uokik – zmowy przetargowe, których celem lub skutkiem jest ograniczenie konku-
rencji, co do zasady naruszają interes zamawiającego (klienta)28. W przypadku wykrycia zmowy 
przetargowej już po zawarciu umowy, zamawiającemu przysługuje roszczenie o unieważnienie 
zawartej umowy, jeżeli strona tej umowy, inny uczestnik lub osoba działająca w porozumieniu z nimi 
wpłynęła na wynik aukcji albo przetargu w sposób sprzeczny z prawem lub dobrymi obyczajami 
(art. 705 § 1 kodeksu cywilnego, dalej: k.c., w zw. z art. 146 ust. 5 pzp).

Przechodząc do omówienia poszczególnych przepisów sankcjonujących zawieranie zmów 
przetargowych, na wstępie należy wyróżnić następujące elementy różnicujące zakres zachowań 
zakazanych przez normy danej gałęzi prawa: (i) zakres przedmiotowy, tj. przesłanki określające 
zachowania objęte hipotezą danej normy; (ii) zakres podmiotowy, tj. krąg podmiotów, których 
dotyczy zakaz oraz (iii) strona podmiotowa, tj. przesłanki przypisania danemu podmiotowi odpo-
wiedzialności za dokonanie zmowy przetargowej.

2. Zakres przedmiotowy zakazu

W odniesieniu do zakresu przedmiotowego zakazu zawierania zmów przetargowych zawar-
tego w poszczególnych dziedzinach prawa, możliwe jest wyróżnienie następujących elementów 
wspólnych stanowiących przesłanki uznania danego zachowania za zawarcie zmowy przetargowej: 

25 M. Makowski, Wejście w porozumienie na szkodę zamawiającego – (de)penalizacja zmów przetargowych w systemie zamówień publicznych, „Palestra” 
2014, nr 3–4, s. 187; G. Łabuda, [w:] J. Giezek (red.), Kodeks karny. Część szczególna. Komentarz, Lex 2014, art. 305; należy zgodzić się z M. Makowskim 
i G. Łabudą, że biorąc pod uwagę tożsamość sankcji za czyny określone w § 1 i § 2, należy uznać, że art. 305 k.k. stanowi błędne powtórzenie legislacyjne; 
redakcja art. 305 k.k. została poddana zasadnej krytyce również przez innych przedstawicieli doktryny (por. M. Gałązka [w:] A. Grześkowiak, Kodeks karny. 
Komentarz, Lexis.pl 2013, art. 305; W. Wróbel [w:] A. Zoll, Kodeks karny. Część szczególna. Tom III, Zakamycze, Kraków 2006, art. 305).
26 J. Nowicki, [w:] A. Bazan, J. Nowicki, Prawo zamówień publicznych. Komentarz, Lex 2014, art. 89; wyroki KIO z 3.03.2014 r., KIO 309/14, Lex 
nr 1441133 oraz z 2.07.2012 r., KIO 1287/12, Lex nr 1212151.
27 T.j. Dz.U. z 2003 r., Nr 153, poz.1503 ze zm.
28 J. Nowicki, Prawo zamówień…; P. Wiśniewski, Zmowy przetargowe, „Monitor Zamówień Publicznych” 2013, nr 8, s. 40. 
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(i) istnienie przetargu; (ii) zawarcie w związku z przetargiem porozumienia o określonej treści; (iii) 
cel lub skutek porozumienia. 

Niewątpliwie zakaz antykonkurencyjnych porozumień ustanowiony przez art. 6 ust. 1 uokik 
obejmuje zarówno przetargi publiczne organizowane na podstawie p.z.p., jak i przetargi organi-
zowane przez podmioty prywatne29. W przypadku tych drugich należy jednak zwrócić uwagę na 
konieczność wykazania istnienia interesu publicznego30. A. Stawicki rozważa możliwość objęcia 
zakazem ustanowionym przez art. 6 ust. 1 pkt 7 uokik zarówno przetargu (dawnego przetargu 
pisemnego), jak i aukcji (dawnego przetargu ustnego), w rozumieniu art. 701 § 1 k.c., natomiast 
w odniesieniu do rodzajów postępowań przewidzianych przez pzp – również innych niż przetarg 
ograniczony i nieograniczony typów postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, o ile wy-
stępuje w nich konkurencja ofert. Autor ten dochodzi do wniosku, że na przeszkodzie takiemu 
rozumieniu przepisu stoi zasada określoności (nullum crimen sine lege) niedopuszczająca stoso-
wania wykładni rozszerzającej do przepisów wprowadzających sankcję31. Z tego względu wydaje 
się zasadne wyróżnienie zachowań objętych zakresem zastosowania sankcji stricte administracyj-
nych, niepołączonych z nałożeniem kary pieniężnej, od zachowań, za które mogą zostać nałożone 
sankcje o charakterze penalnym (administracyjne kary pieniężne)32. W pierwszym przypadku, 
objęcie zakresem zakazu również innych niż przetarg (pisemny), lecz zbliżonych do niego form 
wyłonienia kontrahenta mogłoby uzasadniać sformułowanie „w szczególności” zawarte w art. 6 
ust. 1 uokik. Natomiast w braku ugruntowanego orzecznictwa, zakwalifi kowanie przez Prezesa 
UOKiK porozumienia zawartego w innym niż przetarg postępowaniu o udzielenie zamówienia nie 
powinno pociągać za sobą nałożenia kary pieniężnej33.

Z uwagi na szeroki charakter defi nicji czynu nieuczciwej konkurencji, art. 89 ust. 1 pkt 3 pzp 
obejmuje swoim zakresem porozumienia zawierane w każdym postępowaniu o udzielenie zamó-
wienia publicznego, w którym możemy mieć do czynienia z potencjalną konkurencją ofert różnych 
wykonawców. Przepis ten z oczywistych względów nie dotyczy przetargów niepodlegających 
przepisom pzp (np. z uwagi na zbyt niską wartość zamówienia). Zamawiający może natomiast 
skorzystać z instrumentu przewidzianego w art. 705 k.c.

Najwięcej rozbieżności w poglądach doktryny wywołuje rozumienie pojęcia „przetarg pub-
liczny” zawartego w art. 305 k.k. – wątpliwości nie budzi jedynie objęcie zakresem omawianego 
przepisu przetargów (pisemnych) organizowanych przez podmioty publiczne, na podstawie pzp, 
w formie przetargu nieograniczonego. Większość przedstawicieli doktryny łączy przymiotnik 
„publiczny” z charakterem organizatora przetargu lub podmiotu, na którego rzecz przetarg jest 
przeprowadzany lub z organizowaniem przetargu na podstawie przepisów prawa (np. pzp, ale 
również np. przepisów wydawanych przez samorząd terytorialny)34. Z uwagi jednak na umiej-
scowienie przepisu w rozdziale dotyczącym ochrony obrotu gospodarczego (a nie instytucji pań-
stwowych i samorządowych), należy zgodzić się z tą częścią autorów, którzy utożsamiają termin 

29 Tak A. Stawiski, Ustawa o ochronie…, art. 6; A. Jurkowska-Gomułka, A. Piszcz [w:] T. Skoczny, Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. 
Komentarz, Legalis, Warszawa 2014, art. 6.
30 A. Jurkowska-Gomułka, Ustawa o ochronie…, art. 6.
31 A. Stawicki, Ustawa o ochronie…
32 Por. rozdz. IV poniżej oraz M. Król-Bogomilska, Zwalczanie…, s. 150.
33 M. Król-Bogomilska, Zwalczanie…
34 W. Wróbel, Kodeks…; Ł. Pohl [w:] R. Zawłocki, Prawo karne gospodarcze. System Prawa Handlowego. Tom 10, Legalis, Warszawa 2012, 
art. 305 k.k.; M. Kulik [w:] M. Mozgawa (red.), Kodeks karny. Komentarz, Lex 2014, art. 305; A. Marek; Kodeks karny. Komentarz, Lex 2010, art. 305; 
A. Jurkowska-Gomułka, Publiczne…, s. 90.
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„publiczny” z możliwością uczestniczenia w nim względnie nieograniczonego kręgu osób bez 
względu na to, kto go organizuje35. Biorąc pod uwagę konieczność rygorystycznego stosowania 
zasady określoności w prawie karnym, należy zaaprobować również pogląd, niedopuszczający 
zastosowania art. 305 k.k. do innych niż przetarg form postępowania, takich jak negocjacje z ogło-
szeniem i bez ogłoszenia, zamówienie z wolnej ręki czy zapytania o cenę36. Nie oznacza to, że 
szkodliwe porozumienia zawierane w związku z postępowaniami nieprzetargowymi pozostaną 
całkowicie bezkarne37. Porozumienia między oferentem a osobą reprezentującą zamawiającego 
mogą zostać zakwalifi kowane jako karalne podżeganie do przestępstw indywidualnych, takich 
jak nadużycie zaufania (art. 297 k.k.) lub nadużycie uprawnień przez funkcjonariusza publiczne-
go (art. 231 k.k.)38 czy ujawnienie tajemnicy w związku z wykonywaną funkcją (art. 266 k.k.)39. 
Z kolei w określonych warunkach porozumienia między oferentami mogą podlegać kwalifi kacji 
jako oszustwo przetargowe (art. 297 k.k.) – np. w razie złożenia nieprawdziwego oświadczenia 
o samodzielnym przygotowaniu oferty na zażądanie zamawiającego40 lub korupcji w biznesie 
(art. 296a), np. w przypadku uzgodnienia rotacyjnego udziału w zamówieniach41.

W przeciwieństwie do przepisów uokik i pzp, które nie zawierają żadnych ograniczeń co do 
stadium organizacyjnego przetargu, w którym dochodzi do zmowy, w przypadku art. 305 k.k. na-
leży wyróżnić zakres temporalny ochrony z uwagi na sformułowanie „na której rzecz przetarg jest 
dokonywany”42. Jak słusznie wskazuje się w doktrynie, powyższe sformułowanie powoduje, że 
omawiany przepis nie obejmuje penalizacją zmów przetargowych, zawieranych i realizowanych 
na etapie przygotowania przetargu, czyli jeszcze przed jego ogłoszeniem43 – w szczególności 
większości porozumień między oferentem a zamawiającym, takich jak np. uzgodnienie treści SIWZ. 

Zawarcie porozumienia mającego charakter zmowy przetargowej zarówno w prawie ochrony 
konkurencji, prawie zamówień publicznych, jak i prawie karnym może nastąpić w dowolnej formie, 
w szczególności w drodze nieformalnych uzgodnień44. Jeśli chodzi o treść porozumienia, art. 6 
ust. 1 pkt 7 uokik wskazuje, że musi ono dotyczyć uzgodnienia warunków ofert składanych przez 
przedsiębiorców już uczestniczących w przetargu, przy czym wystarczające jest ogólne określe-
nie tych warunków (np. ceny nie większej niż x). Powyższy przepis znajduje zatem zastosowanie 
do większości przykładów zmów wymienionych w rozdz. II niniejszego opracowania, jednak nie 
obejmuje uzgodnienia ograniczenia liczby ofert ani ofert rotacyjnych45,46, a także uzgodnień co 

35 Tak m.in. G. Łabuda, Kodeks karny…; M. Gałązka, Kodeks…
36 G. Łabuda, Kodeks karny…; A. Marek, Kodeks karny…; odmiennie R. Zawłocki [w:] M. Królikowski, R. Zawłocki (red.), Kodeks karny. Część szcze-
gólna. Tom II, Legalis, Warszawa 2013, art. 305; J. Skorupka, Przestępstwo…, s. 116.
37 Por. P. Wiatrowski, Odpowiedzialność…; P. Soszyńska-Purtak, Odpowiedzialność karna za przestępstwa popełniane przy zamówieniach publicz-
nych, Lex 2014.
38 W szczególności w przypadku napisania SIWZ „pod” danego wykonawcę pkt 1 lit. a i c w rozdz. II.
39 Por. pkt 1 lit. b w rozdz. III.
40 Do żądania składania takich oświadczeń zachęca D. Wojtczak w Zwalczanie zmów…
41 Przestępstwo z art. 296a § 2 k.k. mogłoby polegać na zaoferowaniu przedstawicielowi przedsiębiorcy korzyści w postaci zaniechania udziału przez 
innego przedsiębiorcę w danym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w zamian za stanowiące czyn nieuczciwej konkurencji zaniechanie 
udziału w innym postępowaniu; jeśli chodzi o inne niż przetarg postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 
42 M. Makowski, Wejście…, s. 197–198. 
43 Por. art. 40 ust. 1 p.z.p.; tak m.in. M. Makowski, Wejście…, s. 197–198; P. Wiatrowski, Odpowiedzialność karna w zamówieniach publicznych, „Prawo 
Zamówień Publicznych” 2013, nr 4, s. 129; G. Łabuda, Kodeks karny…; R. Zawłocki, Kodeks karny…
44 C. Banasiński, E. Piontek, Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz, LexisNexis, Warszawa 2009, art. 6; K. Kohutek, [w:] K. Kohutek, 
M. Sieradzka, Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz, Lex 2014, art. 6.
45 Por. rozdz. II pkt 1, lit. c niniejszego artykułu.
46 G. Materna, Zakres…, s. 6; odmiennie K. Kohutek, Ustawa… oraz Prezes UOKiK w decyzjach z 31.12.2013 r., RBG-47/2013 oraz z 16.12.2013 r., 
RKT-46/2013.
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do faworyzowania oferenta przy ocenie kryteriów innych niż cena47.Tego rodzaju zmowy nie doty-
czą bowiem treści ofert, a wyłącznie zachowania w związku z przetargiem. Jednocześnie jednak 
zmowa co do nieskładania ofert przez niektórych przedsiębiorców lub składanie ofert rotacyjnych 
mogłyby zostać zakwalifi kowane jako porozumienia horyzontalne zakazane przez art. 6 ust. 1 
pkt 2 lub 3 uokik (ograniczanie zbytu lub podział rynków), natomiast co do faworyzowania oferenta 
– jako porozumienie wertykalne określone w pkt 6 przywołanego artykułu (ograniczanie dostępu 
do rynku przedsiębiorcom nieobjętym porozumieniem)48. O ile kwalifi kacja nie miała większego 
znaczenia w poprzednim stanie prawnym (porozumienie i tak należało uznać za niedozwolone)49, 
o tyle wejście w życie nowelizacji uokik wymaga obecnie precyzyjnego określenia, pod który punkt 
art. 6 ust. 1 uokik podpada dane porozumienie50.

Ani art. 305 k.k., ani też art. 89 ust. 1 pkt 3 pzp nie precyzują na czym miałoby polegać 
niedozwolone porozumienie przetargowe, ujmując zakres zakazu szerzej niż art. 6 ust. 1 pkt 7 
uokik51. Zakres treściowy porozumienia wyznacza przede wszystkim skutek porozumienia, jakim 
jest zdolność porozumienia lub działań następujących w jego wykonaniu do wywołania zagro-
żenia dla zamawiającego52. W przypadku art. 305 k.k. jako przepisu karnego sensu stricto tego 
rodzaju redakcja przepisu, nieokreślająca wprost treści zakazanego porozumienia, budzi poważ-
ne wątpliwości nie tylko z punktu widzenia techniki legislacyjnej, lecz także zgodności z zasadą 
określoności53.

W świetle omawianych przepisów za zakazane porozumienie nie należy zasadniczo uznawać 
porozumienia co do wspólnego ubiegania się o zamówienie publiczne (tzw. konsorcjum przetar-
gowego) jako dopuszczalnego na gruncie art. 23 ust. 1 pzp. Tego rodzaju porozumienia mają 
zasadniczo na celu umożliwienie wzięcia udziału w przetargu wykonawcom, którzy nie mogliby 
uczynić tego samodzielnie. Jednocześnie jednak, w razie gdyby wykonawcy mieli realną możli-
wość uczestniczenia w przetargu samodzielnie, nie można wykluczyć zakwalifi kowania zawią-
zanego przez nich konsorcjum jako porozumienia z art. 6 ust. 1 pkt 7 uokik54, a nawet z art. 305 
k.k. Pociągnięcie sprawców do odpowiedzialności karnej wymagałoby jednak wykazania prze-
stępczego zamiaru sprawcy oraz pozostałych znamion przestępstwa.

Przesłanka w postaci szeroko rozumianego skutku porozumienia, może w praktyce stanowić 
istotny czynnik różnicujący zakres zastosowania poszczególnych przepisów, przede wszystkim 
ze względu na odmienną wykładnię przepisów poszczególnych gałęzi prawa wynikającą z funkcji, 
której służy każdy z nich. Dla uznania danego porozumienia za zakazane na gruncie art. 6 ust. 1 
uokik konieczne jest wykazanie, że jego celem lub skutkiem jest wyeliminowanie, ograniczenie 
lub naruszenie w inny sposób konkurencji na rynku właściwym. Należy zauważyć, że w doktry-
nie i orzecznictwie przyjmuje się, że zmowy przetargowe z samej swojej natury są zdolne do 
wywołania antykonkurencyjnych skutków55. Do zmów przetargowych nie ma w związku z tym 
47 Por. rozdz. II pkt 2 lit. C niniejszego opracowania.
48 G. Materna, Zakres…, s. 6; A. Jurkowska-Gomułka, A. Piszcz, Ustawa…, art. 6; A. Stawicki, Ustawa…, art. 6.
49 K. Kohutek, Ustawa…, art. 6.
50 Por. rozdz. III pkt 3 niniejszego opracowania.
51 A. Jurkowska-Gomułka, Publiczne…, s. 90.
52 Wyr. SN z 23.01.2012 r., WA 38/11, Legalis nr 478668; G. Łabuda, Kodeks…
53 M. Gałązka, Kodeks…; W. Wróbel, Kodeks…
54 Szerzej na ten temat: A. Zawłocka-Turno, Zmowa przetargowa czy działanie zgodne z prawem? Problemy na styku prawa konkurencji i prawa za-
mówień publicznych, iKAR 2012, nr 4(1), s. 44–56.
55 Por. M. Król-Bogomilska, Zwalczanie…, s. 91-92; K. Kohutek, Ustawa…, art. 6.
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zastosowania reguła de minimis zawarta w art. 7 ust. 1 uokik56, a ponadto w literaturze wskazu-
je się, że wymierzony w mechanizm konkurencji cel lub skutek zmowy przetargowej może być 
domniemywany57. Istnienie domniemania nie może jednak uzasadniać wszczęcia i prowadzenia 
postępowania antymonopolowego przeciwko przedsiębiorcy całkowicie bez uwzględnienia moż-
liwości wywołania przez zmowę przetargową zagrożenia dla konkurencji w konkretnym stanie 
faktycznym. W wyroku z 14 stycznia 2009 r., Sąd Najwyższy, stwierdzając, że co do zasady moż-
liwe jest przyjęcie domniemania, że celem zmów przetargowych jest ograniczenie konkurencji, 
wskazał jednak na konieczność wzięcia pod uwagę kontekstu gospodarczego, w jakim doszło 
do uzgodnienia warunków udziału w przetargu58. Ponadto, Prezes UOKiK powinien wskazać ist-
nienie interesu publicznego w „ściganiu” danej zmowy przetargowej (art. 1 uokik). W przypadku 
jednostkowych zmów przetargowych, do których dochodzi w warunkach konkurencji, takich jak 
np. zmowa dwóch przedsiębiorców powiązanych rodzinnie co do kurtuazyjnego charakteru jed-
nej z ofert złożonych w przetargu, przy znacznej konkurencji ze strony pozostałych oferentów, 
niezasadne wydaje się prowadzenie postępowania antymonopolowego i nakładanie sankcji na 
przedsiębiorców. Porozumienie tego rodzaju nie jest bowiem nawet zdolne, w określonym kon-
tekście gospodarczym, do ograniczenia konkurencji.

Zarówno w orzecznictwie, jak i w literaturze dotyczącej art. 305 k.k. brakuje zgodności co 
do tego czy sformułowanie „działając na szkodę właściciela mienia albo osoby lub instytucji, 
na rzecz której przetarg jest dokonywany” jest znamieniem skutku czy też sposobem działania 
sprawcy59. Niezależnie od zakwalifi kowania czynu z art. 305 k.k. jako przestępstwa material-
nego (skutkowego) czy też formalnego z narażenia60, w praktyce konieczne jest wykazanie, że 
bądź samo porozumienie, bądź też działania następujące w jego wykonaniu sprowadziły realne 
zagrożenie powstania szkody po stronie zamawiającego61. Nie wystarcza zatem wykazanie, że 
sam cel porozumienia groził wyrządzeniem szkody zamawiającemu, ale musi ono być zdolne 
obiektywnie zaszkodzić zamawiającemu. Przykładowo, rozważmy przypadek uzgodnienia przez 
dwóch uczestników przetargu, w którym bierze udział znaczna liczba podmiotów, cofnięcia oferty 
przez jednego z nich. W takim wypadku nie dojdzie do popełnienia przestępstwa z art. 305 k.k., 
jeżeli ceny ofertowe zawarte w ważnych ofertach innych uczestników były korzystniejsze dla 
zamawiającego niż oferta cofnięta. Realność i konkretność zagrożenia wynikającego ze zmowy 
przetargowej, wymagana przez art. 305 k.k., kontrastuje z domniemywanym, potencjalnym celem 
lub skutkiem ograniczenia konkurencji obowiązującym na gruncie prawa ochrony konkurencji.

Z uwagi na powiązanie kwalifi kacji zmowy przetargowej w świetle art. 89 ust. 1 pkt 3 pzp 
z art. 6 ust. 1 pkt 7 uokik, znamię celu lub skutku powinno być interpretowane tak samo, jak na 
gruncie prawa antymonopolowego62. Jeśli chodzi o przesłanki unieważnienia umowy, konieczne 
jest wykazanie, że zawarcie zmowy miało wpływ na wynik przetargu (art. 146 ust. 6 pzp i art. 705 
§ 1 k.c.).

56 Art. 7 ust. 3 uokik wyłącza jej zastosowanie do porozumień wskazanych w art. 6 ust. 1 pkt 1–3 i 7 uokik.
57 K. Kohutek, Ustawa…, art. 6, A. Jurkowska-Gomułka, A. Piszcz, Ustawa…, art. 6.
58 III SK 26/08, Lex nr 584997; por. M. Król-Bogomilska, Zwalczanie…, s. 92; K. Kohutek, Ustawa…, art. 6.
59 Por. M. Makowski, Wejście…, s. 190-192 oraz przywołane tam orzecznictwo i poglądy doktryny.
60 Tak m.in. A. Marek, Kodeks…; wyr. SN z 14.01.1999 r., V KKN 671/98, Orz. Prok. i Pr. 1999, nr 6, poz. 9.
61 Wyr. SN z 23.01.2012 r., WA 38/11, Legalis nr 478668; M. Gałązka, Kodeks…; J. Potulski [w:] R. Stefański, Kodeks karny. Komentarz, Legalis, 
Warszawa 2012, art. 305.
62 Wyr. KIO z 3.03.2014 r., KIO 309/14, Lex nr 1441133.
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3. Zakres podmiotowy zakazu

W odniesieniu do zakresu podmiotowego zakazu zawierania zmów przetargowych, pra-
wo ochrony konkurencji sankcjonuje zawarcie porozumienia zarówno przez samych oferentów 
(uczestników przetargu), jak i przez oferentów i organizatora przetargu, przy czym podmioty, 
którym przypisuje się zawarcie porozumienia, muszą posiadać status przedsiębiorców w rozu-
mieniu art. 4 pkt 1 uokik. Status przedsiębiorcy może przysługiwać zarówno osobom fi zycznym, 
jak i prawnym. Odpowiedzialności antymonopolowej nie będą natomiast podlegać m.in. zamawia-
jący nieprowadzący działalności gospodarczej ani usług o charakterze użyteczności publicznej 
(np. urzędy administracji rządowej, takie jak ministerstwa)63. 

Ograniczenia co do kręgu podmiotów odpowiedzialnych nie przewiduje art. 305 k.k., który 
znajduje zastosowanie do zawarcia porozumienia przez dowolne osoby fi zyczne – w tym oferentów 
wykonujących indywidualnie działalność gospodarczą, pracowników lub innych przedstawicieli 
oferentów lub zamawiającego, a nawet osób spoza struktury np. zewnętrznych doradców, bie-
głych. Z uwagi na związek zachowania z przetargiem jedną z nich będzie na ogół przedstawiciel 
oferenta64. Odpowiedzialności za popełnienie przestępstwa z art. 305 k.k. może podlegać również 
podmiot zbiorowy (zazwyczaj przedsiębiorca), któremu działanie osoby zawierającej zmowę mogło 
przynieść korzyść – na podstawie przepisów ustawy z 28 października 2002 r. o odpowiedzialności 
podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (dalej: uopz)65. Odpowiedzialność 
ta ma charakter wtórny – podmiot zbiorowy może być pociągnięty do odpowiedzialności wyłącz-
nie po prawomocnym orzeczeniu stwierdzającym popełnienie czynu zabronionego z art. 305 k.k. 
przez osobę fi zyczną66.

Również art. 89 ust. 1 pkt 3 pzp może znaleźć zastosowanie do porozumień zawieranych 
przez dowolne osoby, jeżeli w związku z ich zawarciem złożenie oferty stanowi czyn nieuczciwej 
konkurencji. Z natury rzeczy sankcja w postaci odrzucenia oferty obejmuje swoim zakresem wy-
łącznie oferentów.

Po wejściu w życie nowelizacji uokik z 10 czerwca 2014 r., odpowiedzialność za zawarcie 
antykonkurencyjnych porozumień wskazanych w art. 6 ust. 1 uokik mogą co do zasady ponosić 
również osoby fi zyczne (osoby zarządzające), które umyślnie dopuściły do zawarcia porozumie-
nia. Odpowiedzialność ta ma charakter akcesoryjny (wtórny) w stosunku do odpowiedzialności 
przedsiębiorcy – kara pieniężna może zostać nałożona na osobę zarządzającą wyłącznie w decyzji 
przeciwko przedsiębiorcy (art. 106a ust. 2 uokik). Należy jednocześnie zauważyć, że zarówno 
art. 6a oraz art. 106a uokik, będące podstawą do pociągania osób zarządzających do odpowie-
dzialności, w odesłaniu do art. 6 ust. 1 uokik pomijają pkt 7. Zabieg ten jest celowy, ustawodawcy 
chodziło bowiem o objęcie zakresem zastosowania sankcji wobec osób fi zycznych wyłącznie 
porozumień stypizowanych w art. 6 ust. 1 pkt 1–6 uokik, z wyłączeniem zmów przetargowych. 

63 Por. G. Materna, Zakres podmiotowy zakazu zmów przetargowych w polskim prawie ochrony konkurencji i prawie karnym, „Przegląd Ustawodawstwa 
Gospodarczego” 2013, nr 12, s. 6. Ponieważ zakres podmiotowy zakazu zawierania zmów przetargowych na gruncie prawa ochrony konkurencji był 
już przedmiotem dogłębnych rozważań w cytowanym artykule G. Materny, zbędne jest przeprowadzanie dalszej szczegółowej analizy w ramach niniej-
szego artykułu.
64 Rozważania w literaturze na temat braku karalności zawarcia porozumienia z zamawiającym nie mają większego znaczenia praktycznego. Zachowania 
przedstawicieli zamawiającego polegające na zawarciu zmowy przetargowej z oferentem na szkodę tegoż zamawiającego, nie można z reguły przypi-
sać zamawiającemu, będącego na ogół instytucją, a więc podmiotem zbiorowym. Zawarcie zmowy następuje bowiem z przekroczeniem kompetencji 
przedstawiciela do reprezentowania zamawiającego (G. Materna, Zakres…, s. 7 oraz przywołana tam literatura).
65 T.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 1417, ze zm.
66 Por. art. 4 uopz.
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Wynika to zarówno z obowiązku przestrzegania zasady określoności zachowań objętych admini-
stracyjnymi sankcjami penalnymi67, jak i z treści uzasadnienia projektu nowelizacji uokik, zgodnie 
z którym „[p]rojekt nie przewiduje przepisów kolizyjnych dotyczących eliminacji podwójnego karania 
osób zarządzających za te same czyny na podstawie przepisów ustawy oraz przepisów karnych 
– zbieg taki, jak wynika z przeprowadzonych analiz, nie występuje na gruncie obowiązujących 
przepisów”. Można przypuszczać, że w ocenie ustawodawcy wyłączenie pkt 7 wyeliminuje zbieg 
przepisów uokik przewidujących nakładanie sankcji na osoby fi zyczne z art. 305 k.k.

Wbrew intencji autorów projektu obecne przepisy nie eliminują możliwości zbiegu podstaw 
odpowiedzialności osób fi zycznych, z uwagi na odmienność zakresu przedmiotowego art. 305 k.k. 
oraz art. 6 ust. 1 pkt 7 uoukik, przede wszystkim w odniesieniu do wymaganej treści porozumie-
nia. Zbieg taki może wystąpić w przypadku zmów przetargowych dotyczących ograniczenia liczby 
ofert przetargowych czy też składania ofert rotacyjnych, które nie realizują przesłanki „uzgodnienia 
warunków ofert” wymaganej przez art. 6 ust. 1 pkt 7 uokik. Ponadto, art. 106a uokik przewiduje 
również możliwość pociągnięcia osób zarządzających do odpowiedzialności za dopuszczenie do 
naruszenia art. 101 TFUE, który w katalogu antykonkurencyjnych porozumień w ogóle nie wymie-
nia zmów przetargowych. Jednocześnie zgodnie z ugruntowanym orzecznictwem sądów unijnych 
określone rodzaje porozumień cenowych mogą być kwalifi kowane jako określone typy porozumień 
horyzontalnych lub wertykalnych (np. uzgodnienie zakresu jako podział rynków z art. 101 ust. 1 
lit. c TFUE, uzgodnienie cen ofertowych – porozumienie cenowe z art. 101 ust. 1 lit. a TFUE)68. 
Wreszcie, do tej pory nie został jednoznacznie wyeliminowany zbieg administracyjnych sankcji 
penalnych oraz sankcji karnych w przypadku zawarcia zmowy przez osobę fi zyczną będącą jed-
nocześnie niezależnym przedsiębiorcą69.

Uniknięcie dwukrotnego ukarania osoby na podstawie przepisów karnych i przepisów uokik 
byłoby teoretycznie możliwe z uwagi na fakultatywny charakter kar pieniężnych nakładanych na 
osoby zarządzające (z uwagi na użycie w art. 106a uokik sformułowania „może nałożyć”). Uokik 
nie przewiduje jednak żadnych wytycznych w tym zakresie, które obligowałyby Prezesa UOKiK 
do odstąpienia od ukarania osoby zarządzającej w przypadku objęcia danego zachowania hi-
potezą art. 305 k.k.70. Ponadto, z uwagi na obowiązek nakładania kary pieniężnej już w decyzji 
stwierdzającej stosowanie danej praktyki, w momencie podejmowania decyzji co do nałożenia 
kary na podstawie art. 106a uokik kwestia odpowiedzialności karnej danej osoby fi zycznej na ogół 
nie będzie jeszcze prawomocnie rozstrzygnięta. Postępowania karne trwają bowiem zazwyczaj 
znacznie dłużej niż administracyjne postępowanie antymonopolowe. 

Mając na uwadze powyższe, rozwiązanie wprowadzone nowelizacją uokik należy ocenić 
negatywnie. Wydaje się, że z uwagi na różnice w zakresie zastosowania oraz różne funkcje, 
jakim służy art. 305 k.k. i art. 106a w zw. z 6a uokik, nie byłaby możliwa całkowita eliminacja po-
tencjalnego zbiegu. Realizacji zasady ne bis in idem lepiej mogłoby posłużyć wprowadzenie do 
uokik przepisu przewidującego sprzężenie kary pieniężnej nakładanej na osobę zarządzającą 

67 W uzasadnieniu projektu nowelizacji wyraźnie wskazano, że „[k]atalog praktyk, za które karane będą osoby fi zyczne, będzie zamknięty, aby wyeli-
minować zarzut nieokreśloności przepisów nakładających sankcję karną”.
68 K. Kohutek, Ustawa…, art. 6.
69 Por. G. Materna, Zakres…, s. 8-9. M. Król-Bogomilska, Zwalczanie…, s. 399.
70 Zarówno w doktrynie, jak i w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego możliwość wymierzenia za to samo zachowanie zarówno administracyjnych 
kar pieniężnych o charakterze penalnym, jak i kar za przestępstwo jest dostrzegana jako poważy problem; por. M. Król-Bogomilska, Zwalczanie…, 
414–415; wyr. Trybunału Konstytucyjnego z 18.11.2010 r., P 29/09.
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z ewentualnym jej prawomocnym skazaniem przez sąd karny np. poprzez zawieszenie egzekucji 
kary pieniężnej (połączone z ewentualnym jej zabezpieczeniem na majątku osoby zarządzającej), 
a następnie zarządzenie jej wykonania lub umorzenia dopiero po prawomocnym zakończeniu 
postępowania karnego.

4. Przesłanki strony podmiotowej zakazu

Pojęcie znamion strony podmiotowej stanowi dorobek doktryny prawa karnego i w związku 
z tym należy rozpocząć od ich omówienia na gruncie art. 305 k.k.71 Pociągnięcie osoby uczestni-
czącej w zmowie przetargowej do odpowiedzialności karnej wymaga wykazania jej umyślności, 
a więc możliwości zarzucenia jej działania w zamiarze realizacji znamion strony przedmiotowej 
(wejścia w porozumienie, którego zawarcie lub wykonanie sprowadziło realne zagrożenie dla za-
mawiającego). Niewątpliwie uczestnik porozumienia nie może być nieświadomy bezprawności 
zawieranego porozumienia i konsekwencji, jakie jego zawarcie będzie miało dla zamawiające-
go72. Ponadto, sprawca musi działać w zamiarze bezpośrednim – chcieć zawrzeć porozumienie, 
działając na szkodę zamawiającego lub w zamiarze ewentualnym – godzić się na to, że jego 
działanie może zrealizować znamiona strony przedmiotowej73. W praktyce, z uwagi na sposób 
sformułowania art. 305 k.k., w przypadku większości zmów przetargowych wymienionych w pkt 2 
niniejszego opracowania, sprawca na ogół będzie działał w zamiarze bezpośrednim74. 

Do przypisania odpowiedzialności quasi-karnej przedsiębiorcy niebędącemu osobą fi zycz-
ną, art. 3 ust. 1 uopz wymaga co do zasady – poza wykazaniem możliwości uzyskania korzyści 
majątkowej z przestępstwa oraz prawomocnego stwierdzenia popełnienia czynu zabronionego 
przez osobę fi zyczną – wykazania, że osoba ta (i) działała w imieniu lub w interesie podmiotu 
zbiorowego w ramach uprawnienia lub obowiązku do jego reprezentowania, podejmowania w jego 
imieniu decyzji lub wykonywania kontroli wewnętrznej albo przy przekroczeniu tego uprawnienia 
lub niedopełnieniu tego obowiązku; (ii) została dopuszczona do działania w wyniku przekrocze-
nia uprawnień lub niedopełnienia obowiązków przez osobę, o której mowa w pkt (i); (iii) działała 
w imieniu lub w interesie podmiotu zbiorowego, za zgodą lub wiedzą osoby, o której mowa w pkt 
(i), jako przedsiębiorca bezpośrednio współdziała z podmiotem zbiorowym w realizacji celu praw-
nie dopuszczalnego. Ponadto konieczne jest wykazanie winy w wyborze, winy w nadzorze lub 
nieprawidłowej organizacji niezapobiegającej popełnieniu czynu zabronionego ze strony organu 
przedsiębiorcy (art. 5 uopz).

W prawie ochrony konkurencji, przesłanki strony podmiotowej zastosowania sankcji stricte 
administracyjnych różnią się od przesłanek nałożenia sankcji penalnych. W pierwszym przypad-
ku odpowiedzialność ma zasadniczo postać odpowiedzialności obiektywnej, bez konieczności 
wykazywania jakiejkolwiek winy. Do przypisania odpowiedzialności przedsiębiorcy wystarczające 
jest stwierdzenie działania w interesie przedsiębiorcy, niezależnie od tego czy dana osoba po-
siadała formalne umocowanie do zawarcia zmowy75. Do nałożenia sankcji penalnych konieczne 

71 Na potrzeby niniejszego artykułu przez stronę podmiotową należy rozumieć przesłanki przypisania danemu podmiotowi odpowiedzialności z uwagi 
na możliwość postawienia mu indywidualnego zarzutu.
72 Por. art. 29 § 1 k.k. (kontratyp usprawiedliwionej nieświadomości bezprawności) oraz art. 28 § 1 k.k. (kontratyp błędu co do znamienia).
73 W przypadku czynu z art. 305 § 1 k.k. możliwe jest jego popełnienie wyłącznie w zamiarze bezpośrednim – w celu osiągnięcia korzyści majątkowej.
74 Należy pamiętać, że „«chce» wcale nie jest równoznaczny ze zwrotem «pragnie». Sprawca «chce» popełnić czyn nie tylko wtedy, gdy pragnie rea-
lizacji znamion i gdy następstwa czynu są dlań pożądane, ale również wtedy, gdy realizację znamion wyobraża sobie jako konieczny, choć obojętny lub 
nawet niepożądany, skutek swego zachowania” – wyr. SN z 2.06.2003 r., II KK 232/02, Lex nr 78373.
75 G. Materna, Zakres…, s. 5.
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jest natomiast wykazanie winy, przy czym w przypadku nałożenia ich na przedsiębiorcę – winy co 
najmniej nieumyślnej (art. 106 ust. 1 uokik), a w przypadku odpowiedzialności osób zarządzają-
cych – winy umyślnej. Uokik nie zawiera żadnych wytycznych co do sposobu rozumienia pojęcia 
umyślności i nieumyślności. W przypadku sankcji nakładanych na osoby zarządzające, można 
z powodzeniem przyjąć sposób rozumienia pojęcia umyślności wypracowany w doktrynie prawa 
karnego (jako działanie w zamiarze bezpośrednim lub ewentualnym). Problematyczne jest jednak 
wyjaśnienie zasad pociągnięcia do odpowiedzialności przedsiębiorców, których gros stanowią 
osoby prawne i jednostki organizacyjne. W doktrynie prawa ochrony konkurencji brakuje wypra-
cowanej jednolitej koncepcji winy podmiotów zbiorowych, a szczegółowe omówienie powyższej 
problematyki wykracza poza ramy niniejszego opracowania76. W świetle wprowadzonej noweli-
zacją uokik regulacji odpowiedzialności osób zarządzających zbliżającej model sankcji do tych 
przewidzianych przez szeroko rozumiane prawo karne, jak również orzecznictwa wskazującego 
na potrzebę stosowania standardów prawa karnego również do nakładania sankcji na podstawie 
uokik, zasadne wydaje się posiłkowanie się zasadami przypisania podmiotowi zbiorowemu od-
powiedzialności wskazanymi w art. 3 i 5 uopz.

W prawie zamówień publicznych obowiązuje zasadniczo zobiektywizowana przesłanka 
winy. Do odrzucenia oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 3 pzp nie jest konieczne przypisywanie 
odpowiedzialności za działania pracowników zawierających zmowę przetargową w imieniu ofe-
rentów77. Podobnie w postępowaniu o unieważnienie umowy, wystarczające jest bądź wykaza-
nie cywilistycznej bezprawności (sprzeczności zachowania z prawem lub dobrymi obyczajami), 
bądź też po prostu naruszenia przez osoby działające w imieniu zamawiającego przepisów pzp 
(art. 146 ust. 6 pzp).

IV. Sankcje za zawarcie zmowy przetargowej
1. Rodzaje sankcji

M. Król-Bogomilska wyróżnia dwa rodzaje sankcji grożących za naruszenie zakazów okre-
ślonych w uokik lub TFUE: sankcje (stricte) administracyjne oraz sankcje penalne78. W ramach 
sankcji administracyjnych do zmów przetargowych w poprzednim stanie prawnym zastosowanie 
znajdowały przede wszystkim decyzje o uznaniu praktyki za ograniczającą konkurencję (decyzje 
stwierdzające), z uwagi na to, że tego rodzaju praktyki są na ogół związane z danym przetargiem 
i trwają zbyt krótko, by Prezes UOKiK mógł wydać innego rodzaju decyzję79. Po nowelizacji uokik 
nie przewiduje już osobnej kategorii decyzji stwierdzających zaniechanie – zgodnie z art. 10 ust. 2 
uokik Prezes UOKiK, wydając decyzję o uznaniu praktyki za ograniczającą konkurencję, jedno-
cześnie nakazuje zaniechanie jej stosowania, jeżeli do czasu wydania decyzji praktyka ta nie 
została zaprzestana. W praktyce nakazanie zaniechania praktyki może mieć miejsce w przypad-
ku wykrycia trwającego porozumienia co do składania ofert rotacyjnych. Z uwagi na kwalifi kacje 

76 Szerzej o tym: M. Król-Bogomilska, Zwalczanie…, s. 183–193; A. Jurkowska-Gomułka, Publiczne…, s. 74–76.
77 Wyr. KIO z 14.09.2010 r., KIO/UZP 1874/10, Lex nr 686902: „uznanie porozumienia za ograniczające konkurencję nie wymaga ustalenia, czy poro-
zumienie zostało zawarte przez osoby upoważnione do reprezentowania danego podmiotu”.
78 M. Król-Bogomilska, Zwalczanie…, s. 149–150.
79 Nie zmienia tego przerzucenie ciężaru dowodu zaniechania praktyki na przedsiębiorcę, jako że fakt zaniechania wynika na ogół z samej natury 
zmowy przetargowej oraz materiału dowodowego zebranego z urzędu przez Prezesa UOKiK.
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zmów przetargowych jako najcięższych naruszeń prawa ochrony konkurencji nie jest możliwe 
wydanie decyzji zobowiązującej80.

Nową „sankcją” administracyjną za dopuszczenie się praktyk ograniczających konkurencję 
jest możliwość zastosowania przez Prezesa UOKiK tzw. środków zaradczych (art. 10 ust. 4–6 
uokik)81. Są to środki stosowane w celu zaniechania stosowania praktyki lub usunięcia trwających 
skutków naruszenia konkurencji. Co istotne, mogą mieć one zastosowanie również do praktyk 
zaprzestanych. Wydaje się jednak, że z uwagi na zazwyczaj „jednorazowy” charakter skutków, 
jakie wywołują zmowy przetargowe (na ogół zawarcie jednostkowej umowy z zamawiającym), 
a także istnienie autonomicznych instytucji prawnych służących ich usunięciu (m.in. możliwość 
unieważnienia umowy lub powtórzenia czynności przez zamawiającego), co do zasady środki 
zaradcze nie będą miały do nich zastosowania. Ewentualne należałoby rozważyć możliwość 
zastosowania środków zaradczych w przypadku zmów dotyczących większej liczby przetargów, 
np. obejmujących składanie ofert rotacyjnych lub mających de facto charakter stałego podziału 
rynku między uczestnikami82.

W zakresie sankcji penalnych za zawarcie zmowy przetargowej przepisy uokik przewidują 
obecnie możliwość nałożenia na przedsiębiorcę sankcji w postaci kary pieniężnej, co do zasa-
dy w wysokości do 10% obrotu osiągniętego w roku poprzedzającym nałożenie kary (art. 106 
ust. 1 uokik)83. Biorąc pod uwagę rozważania opisane w pkt 3 w rozdz. III powyżej niniejszego 
opracowania, nie można również wykluczyć możliwości nałożenia kary pieniężnej na osobę za-
rządzającą w wysokości do 2.000.000 zł (art. 106a uokik). W przeciwieństwie do sankcji stricte 
administracyjnych, których zastosowanie jest obowiązkiem Prezesa UOKiK w przypadku stwier-
dzenia praktyki, sankcje penalne mają charakter fakultatywny84. Jednocześnie wyłączona została 
możliwość nałożenia kary pieniężnej na osobę zarządzającą, na którą została już nałożona kara 
pieniężna jako na przedsiębiorcę (art. 106a ust. 3 uokik). 

Popełnienie przestępstwa określonego w art. 305 k.k. wiąże się dla osoby fi zycznej będącej 
uczestnikiem zmowy przetargowej nie tylko z możliwością skazania na karę pozbawienia wolności 
do lat trzech, lecz także z możliwością wymierzenia jej grzywny obok kary pozbawienia wolności, 
jeżeli dopuściła się ona czynu w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub gdy korzyść majątko-
wą osiągnęła (art. 33 § 2 k.k.). Dodatkową dotkliwą sankcją dla osoby prawomocnie skazanej za 
przestępstwo z art. 305 k.k. jest brak możliwości pełnienia funkcji członka zarządu (art. 18 § 2 
kodeksu spółek handlowych). 

Konsekwencją skazania osoby fi zycznej, która, zawierając zakazane porozumienie przetar-
gowe, działała na rzecz podmiotu zbiorowego, jest możliwość orzeczenia wobec tego podmiotu 
przepadku korzyści uzyskanej w wyniku zmowy (art. 52 k.k.). Ponadto, podmiot zbiorowy może 
również podlegać sankcjom określonym w uopz, takim jak (i) przepadek korzyści; (ii) kara pieniężna 
w wysokości od 1.000 do 5.000.000 zł, nie wyższa jednak niż 3% przychodu osiągniętego w roku 

80 Ibidem, s. 156.
81 W literaturze wskazuje się co prawda, że środki te nie mają charakteru prewencyjno-represyjnego, jednak mogą one stanowić istotną dolegliwość 
dla przedsiębiorcy; por. J. Sroczyński, Tzw. środki zaradcze (remedies) w znowelizowanej ustawie antymonopolowej: istotny wzrost uprawnień Prezesa 
UOKiK, PUG 2015, nr 2, s. X oraz przywołana tam literatura.
82 Również w tym przypadku nie jest jasne, jaki środek zaradczy mógłby zostać zastosowany. Nie wydaje się, aby w ramach kompetencji przyznanych 
Prezesowi UOKiK w art. 10 ust. 4–6 uokik mógł on np. zakazać określonym przedsiębiorcom kontaktów handlowych w celu zaniechania praktyki zawie-
rania zmów przetargowych lub nakazania udziału w określonych przetargach.
83 Art. 106 ust. 5–6 przewidują odstępstwa od tej zasady.
84 Ibidem, s. 170; K. Kohutek, Opracowanie. Kara pieniężna nakładana na osobę zarządzającą za naruszenie reguł konkurencji, Lexis.pl 2015.
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obrotowym, w którym popełniono czyn zabroniony; (iii) dodatkowe sankcje, przede wszystkim 
zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne. 

Sankcją za niedopuszczalne porozumienie przetargowe przewidzianą przez art. 89 ust. 1 
pzp jest zasadniczo odrzucenie ofert obu oferentów pozostających w zmowie85. W przypadku 
wykrycia zmowy już po zawarciu umowy, zamawiający może wystąpić o jej unieważnienie na 
podstawie art. 705 k.c. W przypadku „ustawienia przetargu”, które na ogół będzie kwalifi kowane 
jako naruszenie pzp mające wpływ na wynik postępowania, w szczególności obowiązku zapew-
nienia wykonywania przez osoby bezstronne i obiektywne (art. 7 ust. 2 w zw. z art. 17 ust. 1 pkt 4 
pzp. czy zakazu opisywania przedmiotu zamówienia w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą 
konkurencję (art. 29 ust. 2 pzp)86, Prezes Urzędu Zamówień Publicznych (dalej: Prezes UZP) 
mógłby wystąpić o unieważnienie zawartej umowy na podstawie art. 146 ust. 6 pzp.

2. Możliwość uniknięcia kary w zamian za współpracę

Możliwość odstąpienia od wymierzenia kary pieniężnej lub jej obniżenia w przypadku współ-
pracy z organem prowadzącym postępowanie przewidują obecnie przepisy rozdziału 2 działu VII 
uokik (program leniency)87. Uczestnik zmowy (przedsiębiorca), jak również osoba zarządzająca88, 
może liczyć na uniknięcie kary, jeżeli jako pierwszy (pierwsza) złoży wniosek do Prezesa UOKiK, 
współpracuje z Prezesem, dostarczając dowody istotne dla postępowania, których Prezes nie 
posiadał oraz nie nakłaniał (nie nakłaniała) innych przedsiębiorców do udziału w porozumieniu. 
Kolejni, poza pierwszym uczestnikiem, mogliby hipotetycznie liczyć na obniżenie kary.

Mimo początkowej koncepcji wprowadzenia możliwości uniknięcia kary za przestępstwo 
z art. 305 k.k. w przypadku skorzystania z programu leniency89, nie zdecydowano się na przy-
jęcie takiego rozwiązania. Zamiast tego podjęto (nieudaną) próbę eliminacji zbiegu podstaw 
odpowiedzialności w przypadku osób fi zycznych. De lege lata na gruncie prawa karnego osoba 
fi zyczna będąca uczestnikiem zmowy, która ujawni informacje dotyczące współuczestników oraz 
okoliczności jej zawarcia, może skorzystać z instytucji tzw. małego świadka koronnego (art. 60 
§ 3 k.k.). W niektórych przypadkach może to skutkować nawet odstąpieniem od wymierzenia kary 
(art. 61 § 1 k.k.). Nie eliminuje to jednak innych dotkliwych skutków skazania, w szczególności 
zakazu pełnienia funkcji członka zarządu, utraty zaufania i nieposzlakowanej opinii oraz ewen-
tualnej możliwości pociągnięcia do odpowiedzialności podmiotu zbiorowego, w którego interesie 
działał skazany. 

W praktyce do skorzystania z powyższych możliwości złagodzenia lub odstąpienia od wymie-
rzenia kary zniechęcać mogą właśnie inne, poza samą karą, skutki skazania. Uczestnicy zmowy 
są również świadomi trudności w zdobyciu dowodów na zawarcie porozumienia, do którego do-
chodzi niejednokrotnie na spotkaniach w zamkniętym gronie. 

Ze względu na charakter sankcji (odrzucenie oferty, unieważnienie umowy) oraz bezwzględny 
obowiązek zapewnienia poszanowania zasady konkurencyjności, możliwości uniknięcia sankcji 
nie przewiduje prawo zamówień publicznych.

85 J. Nowicki, Prawo zamówień…
86 A. Sasin, Zmowy…
87 Z uwagi na ograniczony charakter niniejszego artykułu instytucje umożliwiające uniknięcie kary zostaną omówione jedynie pobieżnie.
88 Por. uwagi na temat możliwości pociągnięcia do odpowiedzialności osoby zarządzającej za udział w zmowie przetargowej zawarte w pkt 3 rozdz. III 
niniejszego opracowania.
89 Por. art. 1 pkt 59 projektu ustawy o zmianie uokik oraz niektórych innych ustaw z 21.11.2012 r.
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3. Przedawnienie

Zgodnie z art. 101 § 1 pkt 4 k.k. karalność przestępstwa stypizowanego w art. 305 k.k. ustaje 
z upływem 5 lat od jego popełnienia. Po wejściu w życie nowelizacji uokik, termin przedawnie-
nia antymonopolowego (tj. termin, do którego może być wszczęte postępowanie przez Prezesa 
UOKiK) jest dłuższy niż okres przedawnienia karnego – wynosi 5 lat od końca roku, w którym 
zaprzestano stosowania danej praktyki. 

Z perspektywy możliwości pociągnięcia do odpowiedzialności za zawarcie zmów przetar-
gowych wydłużenie okresu przedawnienia należy ocenić pozytywnie. Termin roczny mógł być 
bowiem za krótki, aby uzyskać dowody pozwalające na wszczęcie postępowania, zwłaszcza 
w przypadku „ustawienia przetargu”, którego ujawnienie mogło wiązać się np. ze zmianą na kie-
rowniczych stanowiskach u zamawiającego będącego przedsiębiorcą. Ponadto, w przypadku braku 
dostatecznych dowodów zawarcia zmowy, Prezes UOKiK ma obecnie możliwość oczekiwania 
na zakończenie ewentualnego postępowania karnego i ewentualnego wykorzystania wyroków 
skazujących w postępowaniu antymonopolowym dla wykazania istnienia zmowy90. 

W przypadku zamówień publicznych, z uwagi na charakter sankcji wskazanej w art. 89 ust. 1 
pkt 3 pzp (odrzucenie oferty), trudno mówić o instytucji przedawnienia czy nawet szeroko rozumianej 
„dawności”. Natomiast w przypadku roszczeń o unieważnienie umowy, roszczenie zamawiającego z 
art. 705 k.c. wygasa z upływem miesiąca od dnia, w którym dowiedział się o zawarciu zmowy przetar-
gowej, nie później jednak niż z upływem roku od dnia zawarcia umowy. Z kolei roszczenie Prezesa 
UZP o unieważnienie umowy wygasa z upływem 4 lat od zawarcia umowy (art. 144a ust. 2 pzp).

V. Możliwości dowodzenia zawarcia zmowy przetargowej
1. Uwagi wstępne

Z uwagi na całkowitą odmienność procedur wykrywania i dowodzenia zawarcia zmowy prze-
targowej na gruncie każdej z omawianych dziedzin prawa, niezwykle trudne byłoby omówienie 
wszystkich możliwych różnic i podobieństw. Z tego względu, w ramach niniejszego opracowania 
zostaną omówione wyłącznie dwa zagadnienia: (i) standardu dowodu oraz (ii) różnic w zakresie 
możliwości zdobywania dowodów.

Na wstępie należy zauważyć, że dowodzenie zmowy przetargowej może opierać się bądź 
na dowodach bezpośrednich (np. zeznaniach świadków potwierdzających zawarcie porozumie-
nia, dokumentach i korespondencji e-mail dotyczącej ustaleń co do sposobu działania w prze-
targu), bądź też na dowodach pośrednich tzw. poszlakach. W praktyce, z uwagi na świadomość 
bezprawności podejmowanych działań, uczestnicy zmowy starają się zachować je w tajemnicy, 
co utrudnia zdobycie dowodów bezpośrednich i podmioty odpowiedzialne za przeciwdziałanie 
zmowom zmuszone są opierać się na poszlakach. Zagadnienie standardu dowodu należy zatem 
postrzegać jako możliwość wykazania istnienia zmowy za pomocą dowodów pośrednich.

2. Standard dowodu w procesie poszlakowym

W istocie brakuje powodów różnicowania zasad dowodzenia i standardu dowodu zarówno 
w postępowaniach karnym, jak i w postępowaniach antymonopolowym, prowadzonych na pod-
stawie poszlak. Postępowania z zakresu prawa ochrony konkurencji, w których nakładane są 
90 Por. rozdz. V pkt 2 niniejszego opracowania.
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kary pieniężne, należy traktować na równi z postępowaniami karnymi w rozumieniu Europejskiej 
Konwencji Praw Człowieka. Respektowanie postanowień Konwencji, w szczególności art. 6 ust. 
2 ustanawiającego zasadę domniemania niewinności, wymaga jednolitego postrzegania stan-
dardu oceny materiału dowodowego na gruncie postępowań antymonopolowych i karnych oraz 
rozstrzygania wszelkich niewyjaśnionych wątpliwości na korzyść przedsiębiorcy (oskarżonego)91. 
Funkcję zasady in dubio pro reo w postępowaniu z zakresu ochrony konkurencji pełnią zasady 
rozkładu ciężaru dowodu wymagające od Prezesa UOKiK udowodnienia stosowania praktyk 
naruszających konkurencję92.

Proces poszlakowy polega na dowodzeniu faktu głównego za pomocą wniosków, jakie można 
wysnuć z udowodnionych faktów ubocznych przy zachowaniu zasad logicznego rozumowania93. 
Orzecznictwo i doktryna prawa karnego wyróżniają następujące warunki uznania dopuszczalno-
ści tego rodzaju dowodu: (i) udowodnienie faktów ubocznych; (ii) logiczną poprawność wniosko-
wania ustalającego fakt główny na podstawie faktów ubocznych; (iii) wykorzystanie przez organ 
procesowy wszelkich możliwości, aby potwierdzić lub wykluczyć określoną tezę dowodową94; 
(iv) wyłączenie konkurencyjnej hipotezy, co do przebiegu zdarzenia będącego przedmiotem roz-
poznania95. Jeżeli istnieje inna od zarzucanej oskarżonemu racjonalna wersja zdarzeń, nie jest 
możliwe uznanie danego faktu za udowodniony na podstawie poszlak96. 

Wyżej wskazany standard dowodu zdaje się znajdować zastosowanie również w ramach 
postępowań antymonopolowych, w których dowodzenie zawarcia zmowy niejednokrotnie ma 
charakter poszlakowy, tj. opiera się na domniemaniach faktycznych (art. 231 k.p.c.). Podobnie jak 
w postępowaniu karnym, ustalenie faktu w drodze domniemania faktycznego wymaga ustalenia 
faktów stanowiących jego logiczne przesłanki97 (i), a następnie zastosowania reguł logicznego ro-
zumowania, zasad wiedzy i doświadczenia życiowego98 (i oraz ii). Udowodnienie zmowy wymaga 
bowiem od organu ochrony konkurencji wykazania, że okoliczności stanu faktycznego – wsparte 
dowodami lub poszlakami – w sposób spójny wskazują, że zachowanie przedsiębiorców nie jest 
wynikiem niezależnego zachowania się przedsiębiorców, lecz zmowy99. Stosowanie domniemań 
faktycznych jest niedopuszczalne, gdy organ procesowy dysponuje dowodami bezpośrednimi, 
np. zeznaniami świadków (iii)100. Jednocześnie dla obalenia tego rodzaju dowodu wystarczające 
jest, aby odwołujący wykazał okoliczności, które pozwalają na odmienne wyjaśnienie faktów niż 
to przyjęte za podstawę zaskarżonej decyzji101 (iv).

91 Wyr. SA w Warszawie z 4.07.2012 r., VI ACa 202/12, Lex nr 1238361; por. także wyr. SN z 14.04.2010 r., III SK 1/10, Lex nr 1037765, oraz przywo-
łane tam orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka; wyr. SN z 21.09.2010 r., III SK 8/10, Lex nr 1113035; wyr. ETS z 5.10.2011 r. w sprawie 
T-II/06 Romana Tabacchi Srlf, pkt 129, 132.
92 Wyr. SN z 9.08.2006 r., III SK 6/06, Lex nr 354144; wyr. SN z 12.04.2013 r., III SK 28/12, Lex nr 1324312 oraz cytowane tam orzecznictwo.
93 Wyr. SA w Krakowie z 12.12.1991 r., II Akr 110/91, KZS 1992, nr 1, poz. 9.
94 Wyr. SA w Katowicach z 25.04.2013 r., II AKa 91/13, Lex nr 1341988.
95 Wyr. SN z 16.03.2010 r., III KK 298/09, Lex nr 583857.
96 Wyr. SN z 7.03.2001 r., IV KKN 455/00, Lex nr 51429; K.J. Pawelec, Proces dowodzenia w postępowaniu karnym, Warszawa 2010 (Lexis.pl), 
rozdz. I pkt 2.
97 H. Dolecki, Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, art. 231, Lex 2011; por. również cytowane tam orzecznictwo: wyroki SN: z 11.12.2007 r., 
I PK 157/07, Lex nr 375735, z 3.12.2003 r., I CK 297/03, M. Prawn. 2006, nr 3, s. 147, z 8.11.1974 r., II PR 242/74, Lex nr 14273, z 8.09.1967 r., I PR 
207/67, Lex nr 6210.
98 Wyr. SN z 18.05.2012 r., IV CSK 486/11, Lex nr 1243071; wyr. SA w Katowicach z 27.02.2014 r., V ACa 744/13, Lex nr 1439044.
99 Por. m.in. wyr. ETS (obecnie TS UE) z 28.03.1984 r. w sprawach połączonych 29/83 i 30/83 Compagnie Royale Astruienne des Mines SA (CRAM) 
i Societe Rheinzink przeciwko Komisji, Zb. Orz. 1984, s. 1679 oraz wyr. SN z 9.08.2006 r., III SK 6/06, Lex nr 354144.
100 Wyr. SN z 18.05.2012 r., IV CSK 486/11, Lex nr 1243071; wyr. SA w Katowicach z 27.02.2014 r., V ACa 744/13, Lex nr 1439044.
101 Por. wyr. ETS (obecnie TS UE) z 28.03.1984 r. w sprawach połączonych 29/83 i 30/83, motyw 16; E. Stawicki [w:] A. Stawicki, E. Stawicki, Ustawa 
o ochronie…, art. 4, s. 134.
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Również w orzeczeniach KIO wydanych w rezultacie rozpatrzenia odwołań od czynności 
zamawiającego i dotyczących art. 89 ust. 1 pkt 3 pzp, KIO dopuszcza możliwość podjęcia przez 
zamawiającego decyzji o odrzuceniu oferty w przypadku ustalenia istnienia zmowy przetargowej 
w oparciu o dowody pośrednie i wyznacza w swoim orzecznictwie zasadniczo taki sam standard 
dowodowy, jak w postępowaniu antymonopolowym102.

W świetle powyższego, udowodnienie zawarcia zmowy przetargowej wymaga wykazania re-
alnej możliwości zawarcia porozumienia (kontaktów przedsiębiorców przed złożeniem ofert) oraz 
okoliczności świadczących o tym, że oferty nie były wynikiem samodzielnych działań (nietypowe 
okoliczności). W praktyce mogą być to takie okoliczności, jak: użycie podobnych formularzy dru-
ku, czcionki lub sformułowań w ofertach103, złożenie ofert niekolidujących ze sobą co do zakresu 
prac104, rotacyjne składanie ofert w kolejnych przetargach, nieuzasadnione nieuzupełnienie bra-
ków formalnych (oferta kurtuazyjna, polska zmowa przetargowa) czy zawarcie w SIWZ warun-
ków faktycznie faworyzujących danego przedsiębiorcę. Jeżeli jednak oskarżany o zmowę oferent 
przedstawi inne racjonalne wytłumaczenie dla nietypowych okoliczności (np. wskaże wiarygodne 
przyczyny niewzięcia udziału w poszczególnych przetargach), nie będzie możliwe uznanie jego 
działania za zmowę.

3. Możliwości uzyskania dowodu bezpośredniego

Choć zdobycie bezpośrednich dowodów zmowy może być trudne, Prezes UOKiK dysponuje 
środkami procesowymi, które mogą mu na to pozwolić. Po pierwsze, Prezes UOKiK może pró-
bować nakłonić jednego z uczestników zmowy do złożenia wyjaśnień w ramach leniency, które 
mogą posłużyć za dowód w postępowaniu105. Po drugie, Prezes UOKiK może za zgodą Sądu 
Ochrony Konkurencji i Konsumentów (dalej: SOKiK) przeprowadzić przeszukanie u przedsię-
biorców podejrzanych o zmowę i to nawet na etapie czynności wyjaśniających (art. 105n uokik). 
Przeszukanie może dotyczyć również systemów informatycznych i urządzeń, co pozwala np. na 
znalezienie korespondencji elektronicznej przechowywanej na serwerze przedsiębiorcy, a nawet 
SMS-ów przechowywanych na telefonach służbowych pracowników. Nowelizacja uokik, poddając 
przeszukanie w zasadniczej części zasadom dotyczącym zajęcia rzeczy i przeszukania w po-
stępowaniu karnym, zwiększyła nie tylko gwarancje procesowe, w tym m.in. w zakresie ochrony 
tajemnic służbowych, lecz także realną możliwość uzyskania przez Prezesa dowodów w wyniku 
przeszukania. W poprzednim stanie prawnym, z uwagi na generalne odwołanie do ustawy z 2 lipca 
2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej106, przedsiębiorca mógł bowiem złożyć sprzeciw 
w stosunku do przeszukania, co wstrzymywało jego wykonanie i mogło doprowadzić do zatarcia 
dowodów zmowy przetargowej107. 

Jeszcze większe możliwości zdobycia dowodów bezpośrednich istnieją w przypadku podej-
rzenia popełnienia przestępstwa z art. 305 k.k. Poza możliwością przeszukania pomieszczeń, rze-
czy i systemów informatycznych, dopuszczalne pod pewnymi warunkami jest również stosowanie 
102 Wyr. KIO z 9.04.2014 r., KIO 560/14, KIO 569/14, Lex nr 1455519: „[n]ie jest wystarczające wykazanie, że wniosek o zaistnieniu zmowy jest tylko 
jednym z możliwych wniosków wyprowadzonych z udowodnionych okoliczności”; por. także wyr. KIO z 9.07.2014 r., KIO 3016/13, Lex nr 1506523, 
i z 20.03.2013 r., KIO 517/13, Lex nr 1303245.
103 Kulisy zmowy przetargowej, „Monitor Zamówień Publicznych” 2013, nr 5; s. 47–53.
104 Wyr. SA w Warszawie z 8.04.2011 r., VI ACa 1071/10, Lex nr 1130432.
105 Por. decyzja Prezesa UOKiK z 31.12.2013 r., RBG-47/2013.
106 T.j. Dz.U. 2013 r., poz. 672 ze zm.
107 Uzasadnienie projektu nowelizacji, cz. III.B.
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podsłuchu procesowego, o którym mowa w art. 237 i n. kodeksu postępowania karnego (dalej: 
k.p.k.), a przed wszczęciem postępowania – również kontroli operacyjnej (m.in. art. 19 ustawy 
z 6 kwietnia 1990 r. o Policji108). W ramach przedmiotowych środków, organy procesowe mogą 
utrwalać bieżące rozmowy telefoniczne oraz inne informacje przekazywane za pomocą innych 
środków komunikowania się na odległość, a nawet teoretycznie założyć podsłuch w siedzibie 
przedsiębiorcy. Zastosowanie omawianych środków możliwe jest wyłącznie za zgodą sądu i pod 
ściśle określonymi warunkami. 

W związku z powyższym, po stronie Prezesa UOKiK może pojawić się pokusa, aby w celu 
wykazania istnienia zmowy przetargowej wykorzystać dowody zdobyte w toku kontroli operacyjnej 
lub procesowej. Tego rodzaju działanie byłoby jednak niedopuszczalne, ponieważ dowody mogą 
zostać wykorzystane wyłącznie w postępowaniu karnym – a contrario, nie mogą być wykorzy-
stane w postępowaniu antymonopolowym109. Zakaz wykorzystania dowodów w postępowaniu 
antymonopolowym uzasadnia konieczność przestrzegania zasady proporcjonalności ingerencji 
w konstytucyjnie chronioną wolność i tajemnicę komunikowania się. Kontrola operacyjna i pod-
słuch procesowy stanowią bowiem najdalej idącą ingerencję w przedmiotową wolność, dozwoloną 
wyłącznie w przypadku zagrożenia interesów na tyle istotnych z punktu widzenia państwa, że 
ustawodawca zdecydował się objąć je ochroną prawnokarną. W związku z powyższym, jedynym 
sposobem na wprowadzenie dowodów uzyskanych w wyniku stosowania przedmiotowych środ-
ków do postępowania antymonopolowego jest oczekiwanie na wyrok sądu karnego skazujący 
uczestników zmowy, który mógłby zostać wykorzystany jako dokument urzędowy lub prejudykat 
w postępowaniu sądowym. Należy przy tym oczywiście pamiętać, że moc dokumentu urzędowe-
go dotyczyłaby w takim wypadku wyłącznie sentencji wyroku, ponieważ uzasadnienie orzeczenia 
sądu karnego, stanowi jedynie dowód tego, że sąd ten w określony sposób ustalił i ocenił okre-
ślone fakty, nie zaś dowód istnienia określonych faktów; uzasadnienie nie może więc zastąpić 
dokonania samodzielnych ustaleń przez Prezesa UOKiK lub SOKiK okoliczności nie objętych 
sentencją wyroku110. 

VI. Wnioski
Podsumowując, należy stwierdzić, że obecne przepisy prawa zamówień publicznych, prawa 

ochrony konkurencji i prawa karnego do pewnego stopnia chronią zamawiającego przed naj-
częściej występującymi w praktyce zmowami przetargowymi. De lege ferenda należałoby jednak 
postulować zmianę zakresu prawnokarnej ochrony, którą obecnie ma gwarantować art. 305 k.k. 
Ze względu na błędną redakcję, przepis ten nie tylko nie obejmuje innych niż przetarg postępo-
wań o udzielenie zamówienia publicznego oraz wielu rodzajów „ustawienia przetargu”, lecz także 
dodatkowo budzi wątpliwości z punktu widzenia zasady nullum crimen sine lege. 

Jeśli chodzi o różnice w przedmiotowym i podmiotowym zakresie zastosowania przepisów 
służących zwalczaniu zmów przetargowych, to wydają się one nieuniknione z uwagi na odmienności 

108 T.j.  Dz.U. 2011 r. Nr 287, poz. 1687 ze zm.
109 Zakaz dowodowy ustanawia art. 237 § 8 k.p.k. oraz np. art. 19 ust. 15a ustawy o Policji. Analogiczne przepisy zawierają również inne ustawy 
regulujące uprawnienia tzw. służb (m.in. ABW, CBA, kontroli skarbowej); por. A. Herzog, Wykorzystanie materiałów operacyjnych w postępowaniu dy-
scyplinarnym prokuratorów, Prok. i Pr. 2007, nr 2, s. 87 za: W. Kotowski, Ustawa o policji. Komentarz, art. 19, Lex 2012; por. także J. Skorupka, Kodeks 
postępowania karnego. Komentarz, art. 237, Legalis, Warszawa 2014; uchwała SN z 15.11.2005 r., SNO 57/05, Lex nr 471928; wyr. SN z 3.07.2013 r., 
V KK 412/12, Legalis nr 704576.
110 Wyr. SN z 11.12.1967 r., II PR 155/67, Lex nr 6258; uchwała 7 sędziów SN – zasada prawna z 22.10.1974 r., III PZP 20/74, Lex 1755.
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funkcji, jakie pełni każda z gałęzi prawa. Celem zakazu zawierania zmów przetargowych wyni-
kającego z pzp – który charakteryzuje teoretycznie najszerszy zakres przedmiotowy, a zarazem 
stosunkowo najmniej dotkliwe sankcje – jest bowiem nie tylko ochrona zamawiającego, ale również 
zapewnienie transparentności i poszanowania konkurencji przy wydatkowaniu środków publicz-
nych. Przepisy uokik chronią natomiast przede wszystkim interes publiczny, jakim jest konkuren-
cja na rynku właściwym. Z kolei podstawowym przedmiotem ochrony art. 305 k.k. jest ochrona 
interesów zamawiającego (a nie innych oferentów), czego wyrazem jest w szczególności zasada 
ścigania sprawców wyłącznie na jego wniosek.

Przepisy poszczególnych gałęzi prawa mogą do pewnego stopnia znaleźć zastosowanie do tych 
samych zachowań i podmiotów. Zbieżność zakresów nie budzi obiekcji w przypadku kar o charakterze 
stricte administracyjnym oraz sankcji cywilnych na gruncie przepisów pzp i k.c. (tj. sankcji nieważności 
lub unieważnienia umowy). Jednak w przypadku sankcji o charakterze penalnym, istniejący w stanie 
prawnym zmienionym nowelizacją uokik zbieg podstaw odpowiedzialności karnej i antymonopolowej 
może skutkować naruszeniem zasady ne bis in idem w przypadku, gdy (i) przedsiębiorca jest osobą 
fi zyczną (zbieg sankcji z art. 106 uokik i art. 305 k.k.); (ii) przedsiębiorca jest osobą prawną (zbieg 
sankcji z art. 106 uokik i z przepisów uopz); (iii) osoba zarządzająca weźmie udział w zawarciu zmowy 
przetargowej objętej zakresem innych przepisów uokik niż art. 6 ust. 1 pkt 7 (zbieg sankcji z art. 106a 
uokik i art. 305 k.k.). Nowelizacja uokik nie dość, że nie rozwiązała problemu podwójnej karalności, 
ale wręcz wprowadziła dodatkową możliwość jego wystąpienia.

Ponadto, możliwość prowadzenia odrębnych postępowań na gruncie prawa karnego i prawa 
ochrony konkurencji oraz różnej kwalifi kacji zachowań mogących stanowić zmowy przetargowe 
umożliwia współpracującym ze sobą organom ścigania i ochrony konkurencji podjęcie próby wyko-
rzystania zebranych dowodów w postępowaniu antymonopolowym, w razie braku możliwości wyka-
zania spełnienia znamion z art. 305 k.k.. Tego rodzaju współpraca może z jednej strony przyczynić 
się do zwiększenia efektywności zwalczania zmów przetargowych (co należy ocenić pozytywnie), 
z drugiej jednak – może podważać zaufanie przedsiębiorców do państwa (w razie uniewinnienia 
w procesie karnym i nałożenia kary przez Prezesa UOKiK) i naruszać przyznane im gwarancje pro-
cesowe. Mimo teoretycznie tożsamego, wysokiego standardu dowodzenia istnienia zmowy, w prak-
tyce jego przestrzeganie w administracyjnym i sądowym postępowaniu antymonopolowym może 
bowiem budzić pewne wątpliwości111. Przykładem tego jest wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie 
z 8 kwietnia 2011 r.112, w którym sąd uznał za zasadne oddalenie wniosków dowodowych przed-
siębiorców ukaranych za zawarcie zmowy zgłoszonych na okoliczność treści spotkań, na których 
zdaniem sądu doszło do uzgodnień dotyczących ofert składanych w przetargu. Niezależnie od 
istotnie silnych poszlak wskazujących na istnienie zmowy, sąd nie powinien a priori uznawać braku 
wiarygodności określonych zeznań czy wyjaśnień składanych przez przedsiębiorcę, które mogą 
teoretycznie świadczyć o istnieniu innej wiarygodnej wersji wydarzeń niż ta przyjęta przez Prezesa 
UOKiK. Można żywić nadzieję, że coraz większe zbliżanie przepisów uokik i przepisów karnych 
będzie iść w parze z praktycznym przyjęciem i respektowaniem przez Prezesa UOKiK i sądy sto-
sujące prawo antymonopolowe standardów i gwarancji procesowych znanych procedurze karnej.

111 W literaturze od dłuższego czasu zwraca się uwagę na nieodpowiadającej standardom karnym weryfi kacji decyzji Prezesa UOKiK pod względem 
naruszeń procesowych. Por. M. Bernatt, B. Turno, O potrzebie doskonalenia rozwiązań procesowych w znowelizowanej z dniem 18 stycznia 2015 r. 
ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów, iKAR 2015, nr 2(4) s. 89.
112 VI ACa 1071/10, Lex nr 1130432.
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Wojciech Łyszczarz*

Nowe zasady oceny koncentracji eksterytorialnych 
w niemieckim prawie antymonopolowym

Spis treści 
I. Wstęp
II. Koncepcja eksterytorialnego stosowania prawa konkurencji
III. Kryteria notyfi kacyjne według niemieckiej ustawy antymonopolowej
IV. Skutek krajowy koncentracji i eksterytorialne stosowanie niemieckiej ustawy antymonopolowej 

– rozwój orzecznictwa
V. Konsekwencje prawne naruszenia obowiązku notyfi kacji przez przedsiębiorców zagranicznych
VI. Charakter prawny Wytycznych
VII. Koncentracje o oczywistym charakterze krajowym
VIII. Koncentracje bez oczywistego charakteru krajowego (safe harbour)
IX. Ocena indywidualna (case by case assessment)
X. Kwestie proceduralne
XI. Podsumowanie

Streszczenie
Niemiecka ustawa antymonopolowa ma zastosowanie także do tych przypadków naruszenia 
konkurencji, które wprawdzie mają miejsce poza obszarem Republiki Federalnej Niemiec, lecz 
wywołują skutki na jej terytorium. Zasada eksterytorialnego stosowania niemieckiej ustawy an-
tymonopolowej ma również zastosowanie do kontroli koncentracji. Niemiecki Federalny Urząd 
ds. Karteli (Bundeskartellamt) wydał w 2014 r. nową wersję „Wytycznych na temat skutków krajo-
wych w kontroli koncentracji”. Wytyczne mają pomagać uczestnikom koncentracji w samodzielnej 
ocenie czy zamierzona koncentracja wywołuje skutek krajowy w Niemczech, uzasadniający jej 
notyfi kację do niemieckiego organu antymonopolowego. W niniejszym artykule zaprezentowano 
podstawowe zasady oceny wpływu planowanych koncentracji na wewnętrzny rynek niemiecki, 
zgodnie z zasadami zawartymi w wytycznych, w szczególności w zakresie istotnym dla polskich 
przedsiębiorców.

Słowa kluczowe: kontrola koncentracji; eksterytorialne stosowanie prawa konkurencji; progi no-
tyfi kacyjne; Bundeskartellamt.

* Radca prawny; członek German Desk i zespołu prawa ochrony konkurencji w kancelarii Sójka Maciak Mataczyński Adwokaci sp.k.; e-mail: wojciech.
lyszczarz@smmlegal.pl. 
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I. Wstęp
Niemiecka ustawa antymonopolowa (Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen1, dalej: 

GWB) jest podstawowym aktem prawnym niemieckiego prawa ochrony konkurencji, regulującym 
m.in. kwestie porozumień antykonkurencyjnych, nadużycia pozycji dominującej, a także kontroli 
koncentracji. GWB znajduje zastosowanie także do tych przypadków naruszenia konkurencji, 
które mają miejsce poza obszarem Republiki Federalnej Niemiec, lecz wywołują skutki na jej te-
rytorium2. Zasada eksterytorialnego stosowania ustawy antymonopolowej ma pełne zastosowanie 
do kontroli koncentracji3, co oznacza, że w określonych przypadkach koncentracje dokonywane 
przez podmioty mające siedzibę poza granicami Niemiec (tzw. foreign to foreign mergers) podle-
gają obowiązkowi uprzedniej notyfi kacji do Niemieckiego Federalnego Urzędu ds. Karteli (dalej: 
Urząd lub Bundeskartellamt), a uczestnicy koncentracji mają obowiązek powstrzymania się od 
dokonania koncentracji do czasu uzyskania zgody Urzędu (standstill obligation)4 pod rygorem 
sankcji pieniężnych5. Bundeskartellamt może wydać decyzję o zakazie dokonania koncentracji 
eksterytorialnej wywołującej skutki na terytorium Niemiec6. Koncentracja dokonana z narusze-
niem obowiązku notyfi kacji oraz która nie kwalifi kuje się do uzyskania decyzji zezwalającej na jej 
przeprowadzenie może teoretycznie podlegać rozwiązaniu na zarządzenie Bundeskartellamt7. 
Jurysdykcja Urzędu jest wyłączona w przypadku, gdy koncentracja ma wymiar wspólnotowy 
i podlega notyfi kacji do Komisji Europejskiej8 zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady (WE) 
Nr 139/2004 (dalej: rozporządzenie 139/2004)9.

Zasada eksterytorialnego stosowania GWB może stanowić istotne, dodatkowe utrudnienie 
w międzynarodowych koncentracjach obejmujących swym zasięgiem pośrednio lub bezpośrednio 
terytorium RFN. W związku z tym Bundeskartellamt dokonał podsumowania zasad oceny wpływu 
koncentracji na wewnętrzny rynek niemiecki w formie „Wytycznych na temat skutków krajowych 
w kontroli koncentracji”. Wytyczne mają w założeniu pomagać uczestnikom koncentracji w samo-
dzielnej ocenie czy zamierzona koncentracja wywołuje skutek krajowy uzasadniający jej notyfi kację 
do niemieckiego organu antymonopolowego. Z punktu widzenia Bundeskartellamt zapewnienie 
uczestnikom koncentracji pewności prawnej i ograniczenie liczby notyfi kacji koncentracji ekste-
rytorialnych o niewielkim znaczeniu dla rynku krajowego powinno przełożyć się na zmniejszenie 
nakładu pracy i skoncentrowanie zasobów na koncentracjach o istotnym znaczeniu.

Pierwsza wersja wytycznych została wydana w 1999 r. Na podstawie ponad piętnastoletnie-
go doświadczenia w zakresie ich stosowania, a także w związku z rozwojem przepisów i praktyki 
wdrażania kontroli koncentracji w Niemczech i w innych państwach europejskich Bundeskartellamt 
postanowił dokonać aktualizacji wytycznych. Nowe „Wytyczne na temat skutków krajowych 

1 Tekst jednolity z 26.06.2013 r. (Bundesgesetzblatt 2013, cz. I, s. 1750), ostatnia zmiana z 21.07.2014 r. (Bundesgesetzblatt 2014, cz. I., s. 1066).
2 § 130 ust. 2 GWB.
3 Por. wyr. Federalnego Trybunału Sprawiedliwości (BGH) z 12.07.1973 r., sygn. KRB 2/72 – Ölfeldrohre, Neue Juristische Wochenschrift 1973, z. 36, 
s. 1609 oraz wyr. BGH z 29.05.1979 r., sygn. KVR 2/78 – Organische Pigmente, Neue Juristische Wochenschrift 1979, z. 51, s. 2613.
4 § 41 ust. 1 GWB.
5 § 81 ust. 3 GWB. 
6 § 40 ust. 2 GWB.
7 § 41 ust. 3 GWB.
8 § 35 ust. 3 GWB. 
9 Rozporządzenie Rady (WE) Nr 139/2004 z 20.01.2004 r. w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorstw (Dz. Urz. UE L 2004, Nr 24, poz. 1).
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w kontroli koncentracji” (dalej: „Wytyczne”) zostały wydane 30 września 2014 r.10 i podsumowują 
aktualne podejście Bundeskartellamt do eksterytorialnego stosowania GWB w zakresie kontroli 
koncentracji. Celem niniejszego artykułu jest zaprezentowanie podstawowych zasad zawartych 
w Wytycznych, a także kontekstu wprowadzenia ich w życie.

II. Koncepcja eksterytorialnego stosowania prawa konkurencji
Koncepcja eksterytorialnego stosowania prawa konkurencji, znana jako effects doctrine, 

została sformułowana i rozwinięta w Stanach Zjednoczonych w latach 40. i 50. XX wieku11 na 
podstawie klasycznych zasad prawa międzynarodowego publicznego12. Zgodnie z założeniami 
effects doctrine w ujęciu prawa amerykańskiego państwo posiada kompetencje do sankcjonowania 
naruszeń prawa krajowego dokonanych poza jego granicami, nawet przez podmioty nieposia-
dające przynależności państwowej danego państwa, jeśli takie zachowanie wywołuje skutki na 
terytorium tego państwa13. Jednocześnie, nie wszystkie skutki działań antykonkurencyjnych są 
sankcjonowane, a tylko takie, które wywołują skutek przekraczający pewien poziom „istotności”14. 
W przeciwnym razie potencjalnie większość działań antykonkurencyjnych za granicą wymagałaby 
zaangażowania organów ochrony konkurencji danego państwa, a gwarancje prawne mogłyby 
być wykorzystywane także przez pokrzywdzonych przedsiębiorców z zagranicy, co nie jest pod-
stawowym celem krajowego prawa ochrony konkurencji. „Istotny” charakter będą miały przede 
wszystkim działania, które są skierowane przeciwko obywatelom danego państwa, jego interesom 
lub bezpieczeństwu narodowemu15. Nie wymaga się spełnienia przesłanki w postaci „istotności” 
skutku na terytorium krajowym, gdy dane porozumienie o charakterze antykonkurencyjnym miało 
na celu wywołanie skutków na terytorium państwa16.

Sankcjonowane mogą być zarówno działania podejmowane przez obcych obywateli lub obce 
podmioty poza granicami państwa, jak również działania podejmowane przez obywateli danego 
państwa, jeśli działania te mają miejsce za granicą17. Co do zasady, ze względu na poszanowanie 
niezależności innych państw, spod działania koncepcji effects doctrine są wyłączone działania 
organów publicznych obcych państw18. Doktryna eksterytorialnego stosowania prawa konkurencji 
rozwinięta w USA dotyczy również kontroli koncentracji19.

10 Bundeskartellamt, Merkblatt Inlandsauswirkungen in der Fusionskontrolle, 30.09.2014. Pobrano z: http://www.bundeskartellamt.de/SharedDocs/
Publikation/DE/Merkbl%C3%A4tter/Merkblatt%20-%20Inlandsauswirkungen_2014.pdf?__blob=publicationFile&v=2 (10.04.2015).
11 P.E. Areeda, H. Hovenkamp, Antitrust Law – An Analysis of Antitrust Principles and Their Application, 272. Extraterritorial Reach: “Effects” Test and 
Foreign Trade Antitrust Improvement Act, Supplement No. 2013, Aspen Publishers 1978, s. 274–326.
12 Por. wyr. Stałego Trybunału Sprawiedliwości Międzynarodowej w sprawie S.S. Lotus (Turcja p. Francji), wyr. STSM, 07.09.1927, Seria A, Nr 10.
13 Wyr. Second Circuit Court of Appeals z 12.03.1945 r. w sprawie United States p. Aluminum Co. of America et al., 148 F.2d 416.
14 Wyr. Ninth Circuit Court of Appeals z 28.06.1993 r. w sprawie Hartford Fire Ins. Co. p. California, 509 U.S., pkt 796.
15 H.V. Jerez, Competition Law Enforcement and Compliance across the World: A Comparative Review, International Competition Law Series, Kluwer 
Law International, Warszawa 2015, t. 61, s. 52.
16 P.E. Areeda, H. Hovenkamp, Antitrust Law…, pkt 272f1 “Suffi cient intent generally makes proof of actual effects unnecessary”.
17 H.V. Jerez, Competition Law Enforcement…, s. 52.
18 Zgodnie z tzw. doktryną act of state. Por. np. odmowę wszczęcia postępowania antymonopolowego przeciwko państwom-członkom kartelu pro-
ducentów ropy naftowej OPEC w wyr. Ninth Circuit Court of Appeals z 6.07.1981 r. w sprawie International Ass’n of Machinists & Aerospace Workers 
(“IAM”) p. Organization of Petroleum Exporting Countries (OPEC), 649 F.2d 1354.
19 Por. Wytyczne amerykańskiego Departamentu Stanu oraz Federalnej Komisji Handlu (Federal Trade Commission), Antitrust Enforcement Guidelines 
for International Operations, 04.1995, pkt 3.14. Pobrano z: http://www.justice.gov/atr/public/guidelines/internat.htm (10.04.2015).
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Spośród państw europejskich doktrynę eksterytorialnego stosowania prawa konkurencji najwcześ-
niej recypowały i rozwinęły Niemcy20,21, a wkrótce także Unia Europejska22. Obecnie większość 
państw Unii Europejskiej, w tym Polska23, stosuje różne warianty doktryny eksterytorialnego stosowa-
nia prawa konkurencji, w tym w zakresie kontroli koncentracji24. Do stwierdzenia jurysdykcji Komisji 
Europejskiej do kontroli koncentracji o wymiarze wspólnotowym zgodnie z przepisami rozporządzenia 
139/2004 wystarcza jedynie przekroczenie odpowiednich limitów obrotów uczestników konkurencji. 
Nie jest dodatkowo wymagane stwierdzenie wpływu lub potencjalnego wpływu koncentracji na rynek 
Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Taki dodatkowy wymóg może jed-
nak zostać wprowadzony w ramach kolejnej reformy unijnych zasad oceny kontroli koncentracji25.

III. Kryteria notyfi kacyjne 
według niemieckiej ustawy antymonopolowej

Niemiecka ustawa antymonopolowa uzależnia obowiązek notyfi kacji koncentracji do Urzędu 
od spełnienia trzech kryteriów:
1) występowania koncentracji w rozumieniu GWB (§ 37 GWB ust. 1);
2) osiągnięcia określonego poziomu obrotów przez uczestników koncentracji (§ 35 ust. 1 GWB);
3) ustalenia, że planowana koncentracja wywoła skutki na terytorium Niemiec (w rozumieniu 

§ 130 ust. 2 GWB).

Ad. 1) występowanie koncentracji w rozumieniu GWB (§ 37 GWB ust. 1). GWB przewiduje, 
że następujące cztery stany faktyczne stanowią koncentrację:
a) przejęcie majątku innego przedsiębiorcy w całości lub w znaczącej części (§ 37 ust. 1 pkt 1 

GWB);
b) przejęcie bezpośredniej lub pośredniej kontroli przez jednego lub kilku przedsiębiorców nad 

całością lub częścią jednego lub kilku innych przedsiębiorców (§ 37 ust. 1 pkt 2 GWB);
c) przejęcie udziałów w innym przedsiębiorcy, jeśli takie udziały samodzielnie lub łącznie z in-

nymi udziałami należącymi już do nabywcy stanowią 50% lub 25%26 kapitału lub praw głosu 
w podmiocie przejmowanym (§ 37 ust. 1 pkt 3 GWB);

d) jakakolwiek inna relacja między przedsiębiorcami, na podstawie której jeden lub kilku przed-
siębiorców ma prawo wykonywać bezpośrednio lub pośrednio istotny z punktu widzenia 
konkurencji wpływ na innego przedsiębiorcę (§ 37 ust. 1 pkt 4 GWB).

20 Por. pkt IV niniejszego opracowania.
21 H. Roth, Die Fusionskontrolle internationaler Unternehmenszusammenschlüsse, Rabels Zeitschrift für ausländisches und internationales Privatrecht 
1981, Rocznik 45, H. 3, s. 501–544.
22 J.P. Griffi n, Extraterritoriality in U.S. and EU Antitrust Enforcement, „Antitrust Law Journal” 1999, No. 1, s. 173–180; w zakresie kontroli koncentracji 
por. decyzję Komisji Europejskiej 97/26/WE z 24.04.1996 r. uznającej koncentrację za niezgodną ze wspólnym rynkiem oraz funkcjonowaniem porozu-
mienia o EOG, sprawa nr IV/M.619 – Gencor/Lonrho (Dz. Urz. WE z 1997 r., L 11, s. 30), a także wyr. SPI z 25.03.1999 r. w sprawie T-102/96 Gencor 
Ltd p. Komisji Wspólnot Europejskich, Zb. Orz. 1999, S. II-00753.
23 Art. 1 ust. 2 ustawy z 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 184).
24 M. Wierzbowski, K. Karasiewicz, R. Stankiewicz, Kontrola koncentracji przedsiębiorców, „System Prawa Prywatnego” 2012, nr 2, s. 12; także w: 
H.V. Jerez, Competition Law Enforcement…, s. 53.
25 Por. dokument roboczy Komisji Europejskiej, Commission Staff Working Document, Towards more effective EU merger control, 25.6.2013 SWD(2013) 
239 fi nal, s. 22. Pobrano z: http://ec.europa.eu/competition/consultations/2013_merger_control/merger_control_en.pdf (10.04.2015), który dotyczy re-
formy Rozporządzenia 139/2004 i w którym wzmiankuje się o możliwości wyłączenia jurysdykcji Komisji Europejskiej w sprawach koncentracji, które 
nie wywołują żadnego skutku na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Zarówno niemiecki Bundeskartellamt, jak i polski Urząd Ochrony 
Konkurencji i Konsumentów poparły pomysł ograniczenia jurysdykcji eksterytorialnej Komisji Europejskiej w kwestiach koncentracji. Pobrano z: http://
ec.europa.eu/competition/consultations/2013_merger_control/bundeskartellamt_de.pdf;http://ec.europa.eu/competition/consultations/2013_merger_con-
trol/uokik_pl.pdf (10.04.2015).
26 Notyfi kacji podlega zatem osiągnięcie, każdorazowo, odpowiednio poziomu 25 i 50% kapitału lub praw głosu.
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Ad. 2) osiągnięcie określonego poziomu obrotów przez uczestników koncentracji (§ 35 ust. 1 
GWB). Przepisy dotyczące kontroli koncentracji znajdują zastosowanie, jeśli w ostatnim roku ob-
rotowym poprzedzającym koncentrację:
a) przedsiębiorcy uczestniczący w koncentracji osiągnęli łączne światowe obroty przekraczające 

500 milionów euro;
b) co najmniej jeden z przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji osiągnął obroty 

w Niemczech przekraczające 25 milionów euro i co najmniej jeden inny przedsiębiorca uczest-
niczący w koncentracji osiągnął obroty w Niemczech przekraczające 5 milionów euro27.
Trzecim niezależnym warunkiem koniecznym do zaktualizowania się obowiązku zgłoszenia 

koncentracji do Bundeskartellamt jest ustalenie, że planowana koncentracja wywoła skutki 
na terytorium Niemiec (w rozumieniu § 130 ust. 2 GWB). Niniejsze kryterium decyduje o tym 
czy niemiecka ustawa w ogóle znajduje zastosowanie do konkretnej koncentracji, niezależnie 
od kryterium obrotów. Celem tego kryterium jest wyłączenie zgłoszeń koncentracji niemających 
bezpośredniego wpływu na konkurencję w Niemczech28. W przeciwieństwie do dwóch pierwszych 
kryteriów, które są obiektywne, kryterium skutku krajowego koncentracji wymaga oceny danego 
stanu faktycznego. § 130 ust. 2 GWB zawiera ogólną regulację dotyczącą ograniczeń konkurencji 
(w tym krajowych koncentracji), które wywołują skutki w obszarze obowiązywania GWB i nie pre-
cyzuje, na czym one polegają. Wypełnienie treścią tego przepisu zostało pozostawione praktyce 
organów oraz orzecznictwu sądów.

IV. Skutek krajowy koncentracji i eksterytorialne stosowanie 
niemieckiej ustawy antymonopolowej – rozwój orzecznictwa

Eksterytorialne stosowanie niemieckiego prawa ochrony konkurencji w ogólności i kontroli 
koncentracji jako szczególnej jego dziedziny rozwijały się w ścisłym związku. W świecie wza-
jemnych relacji ekonomicznych, w których „wszystko jest powiązane ze wszystkim”, niemiecki 
Federalny Trybunał Sprawiedliwości (dalej: Bundesgerichtshof lub BGH) musiał dokonać konkre-
tyzacji przepisu § 130 ust. 2 GWB (oraz jego pierwowzoru – § 98 II 1 GWB), w celu nadania im 
„normatywnej ostrości”29.

Historycznie pierwszym orzeczeniem niemieckiego BGH w sprawie eksterytorialnego sto-
sowania prawa konkurencji było orzeczenie z 1973 r. w sprawie kartelowej Ölfeldröhre30. Kartel 
został zawiązany przez europejskich (w tym niemieckich) i japońskich producentów rur, lecz do-
tyczył rynków innych niż europejskie. BGH potwierdził, że dla zaistnienia skutku krajowego po-
rozumienia kartelowego musi ono wpływać na konkurencję wewnętrzną w Niemczech31. Kartel 
o charakterze wyłącznie eksportowym takiego wpływu na konkurencję krajową nie wywierał32. 
Orzecznictwo i ustawodawstwo dotyczące karteli eksportowych zmieniały się kilkukrotnie od 
27 Wskazany w niniejszym punkcie tzw. drugi krajowy próg notyfi kacyjny w wysokości 5 mln euro został wprowadzony do GWB przez Trzecią ustawę 
zmniejszającą obciążenia biurokratyczne, w szczególności dla małych i średnich przedsiębiorców (tzw. Drittes Mittelstandsentlastungsgesetz, MEG III) 
z 17.03.2009 r. (Bundesgesetzblat cz. I, s. 550), m.in. w celu wyłączenia spod obowiązku notyfi kacji tych koncentracji, które nie mają wpływu na rynek 
niemiecki. 
28 Por. Merkblatt Inlandsauswirkungen…, pkt 6.
29 J. Basedow, Entwicklungslinien des internationalen Kartellrechts – Ausbau und Differenzierung des Auswirkungsprinzips, „Neue Juristische 
Wochenschrift“ 1989, z. 10, s. 628.
30 Wyr. BGH Ölfeldrohre…, s. 1609.
31 F. Wagner-von Papp, Germany, [w:] F. Denozza, A. Toffoletto, (red.) International Encyclopaedia of Laws: Competition Law, Kluwer Law International 
2013, pkt 121. 
32 Ibidem, pkt 121.
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wyroku Ölfeldröhre, jednak teza orzeczenia w kontekście zasady eksterytorialnego stosowania 
prawa konkurencji pozostaje aktualna33.

Dalsze doprecyzowanie zasady skutku krajowego nastąpiło w orzeczeniu Organische 
Pigmente34 z 1979 r. Orzeczenie to dotyczyło kontroli koncentracji. Mimo upływu czasu i zgła-
szanych w doktrynie postulatów zmian, Bundeskartellamt uznaje ww. orzeczenie za aktualne, 
przywołując je w treści Wytycznych35.

Sprawa Organische Pigmente dotyczyła przejęcia przez amerykańską spółkę Harman Colors 
Corp. zorganizowanej części przedsiębiorstwa produkcji pigmentów organicznych od innej ame-
rykańskiej spółki ACC. Nie tylko bezpośrednie strony transakcji były spółkami amerykańskimi, ale 
także przedmiot transakcji obejmował składniki majątkowe w USA. Jedynym niemieckim elementem 
w tym stanie faktycznym było powiązanie kupującego ze spółką prawa niemieckiego Bayer AG. 
W sprawie BGH dokonał ograniczenia eksterytorialnego stosowania GWB. Sąd stwierdził, że nie 
wystarczy jakikolwiek wpływ eksterytorialnej koncentracji na strukturę konkurencji w Niemczech, 
lecz tylko taki, który jest „istotny” lub „wyczuwalny”. Takie oddziaływanie musi dotyczyć nie tylko 
zakresu ochrony ogólnie przewidzianej w ustawie GWB, ale też specyfi cznego przedmiotu ochrony 
zawartego w konkretnej normie materialnej GWB. W kontekście kontroli koncentracji, skonkrety-
zowanym celem ochrony postanowień GWB jest zapobiegnięcie takim zmianom struktury rynku, 
które prowadziłyby do istotnego ograniczenia skutecznej konkurencji. Takie doprecyzowanie po-
zwala na uniknięcie nieograniczonego rozszerzenia eksterytorialnego zakresu stosowania norm 
krajowych.

Połączenie dokonane za granicą podlega zatem obowiązkowi zgłoszenia, pod warunkiem, 
że wywiera bezpośredni wpływ na stosunki konkurencyjne na (właściwym) rynku krajowym36. Dla 
potwierdzenia jurysdykcji Bundeskartellamt nie jest przy tym konieczne stwierdzenie negatyw-
nego wpływu koncentracji na konkurencję. Wpływ koncentracji na konkurencję podlega badaniu 
dopiero na etapie oceny wniosku notyfi kacyjnego37.

W sprawie Organische Pigmente BGH odniósł się również do zagadnienia, jaki powinien być 
stopień wpływu koncentracji na rynek krajowy, aby mógł zostać uznany za „istotny” lub „odczu-
walny”. Zdaniem BGH nawet niewielkie zwiększenie krajowych udziałów rynkowych (np. o 0,14 
i 0,23%) w wyniku koncentracji potwierdza, że skutek koncentracji jest odczuwalny38. Należy 
jednak podkreślić, że w stanie prawnym, którego dotyczyło orzeczenie, koncentracje podlegały 
tylko obowiązkowi uproszczonego zgłoszenia, a nie pełnej notyfi kacji. Dlatego założenie, że na-
wet najmniejsze zwiększenie udziałów rynkowych automatycznie spełnia przesłankę „istotności” 
może budzić wątpliwości, szczególnie w obecnej sytuacji prawnej, w której nie obowiązuje już 
uproszczone zgłoszenie koncentracji, lecz obowiązek pełnej notyfi kacji.

Defi nicja „istotności” wpływu koncentracji na niemiecki rynek wewnętrzny wypracowana 
w wyroku Organische Pigmente była nadal bardzo mało konkretna. W dalszej praktyce orzeczni-
czej w dziedzinie kontroli koncentracji Urząd stosował uproszczone podejście39, zakładając, że 
33 Por. Merkblatt Inlandsauswirkungen…, przypis 12.
34 Wyr. BGH Organische Pigmente…, s. 2611.
35 Por. Merkblatt Inlandsauswirkungen…, przypis 12.
36 Wyr. BGH Organische Pigmente…, tezy wyr.
37 Merkblatt Inlandsauswirkungen…, pkt 11.
38 Ibidem, pkt 18.
39 R. Podszun, Aufgreifkriterien der Fusionskontrolle, „Wirtschaft und Wettbewerb“ 2010, z. 11, s. 1130.
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dla stwierdzenia skutku krajowego wystarczy, że co najmniej dwóch z uczestników koncentracji 
sprzedaje usługi lub towary w Niemczech. Według powszechnej opinii prezentowanej w literatu-
rze przedmiotu, dla stwierdzenia skutku krajowego nie wymaga się, aby uczestnicy koncentracji 
posiadali w Niemczech zakłady produkcyjne, spółki zależne lub przedstawicielstwa40. 

V. Konsekwencje prawne naruszenia obowiązku notyfi kacji 
przez przedsiębiorców zagranicznych

Istotne znaczenie dla przedsiębiorców zagranicznych (w tym polskich) dokonujących koncen-
tracji o potencjalnym wpływie na rynek niemiecki są konsekwencje prawne przeprowadzenia kon-
centracji bez dopełnienia obowiązku jej uprzedniej notyfi kacji albo wydania przez Bundeskartellamt 
decyzji o zakazie koncentracji.

Bundeskartellamt dysponuje możliwością nakładania kar pieniężnych, które mogą wynieść do 
1 mln euro lub 10% przychodów (w przypadku przedsiębiorców) w razie dokonania koncentracji 
bez zgody Urzędu, względnie przed upływem terminu na jej wydanie41. W odróżnieniu od zasad 
obowiązujących w Polsce, niemiecki urząd antymonopolowy powinien zostać poinformowany nie 
tylko o zamiarze dokonania koncentracji, lecz także o fakcie jej przeprowadzenia42. Takie zawiado-
mienie powinno nastąpić niezwłocznie po dokonaniu koncentracji, pod rygorem odpowiedzialności 
wykroczeniowej zagrożonej karami pieniężnymi do 100.000 euro w przypadku niedokonania albo 
dokonania nieprawidłowego lub niepełnego zawiadomienia43. Taką samą karą jest zagrożone do-
konanie nieprawidłowej lub niepełnej notyfi kacji zamierzonej koncentracji44. Praktyka orzecznicza 
Urzędu potwierdza, że kary pieniężne nie stanowią zagrożenia wyłącznie teoretycznego, lecz są 
stosowane w praktyce45.

Niezależnie od kwestii kar, bardzo istotnym uprawnieniem Urzędu jest możliwość wydania 
decyzji zakazującej dokonania koncentracji46. Mimo kontrowersji, Bundeskartellamt rozszerzył sto-
sowanie tego rodzaju decyzji także na koncentracje eksterytorialne wywołujące skutki na terytorium 
Niemiec. Pierwsza tego rodzaju decyzja została wydana już w 1978 r. w odniesieniu do połączenia 
dwóch holenderskich spółek, albowiem w ocenie Urzędu badana koncentracja doprowadziłaby do 
powstania monopolu na niemieckim rynku skrobi ziemniaczanej (Kartoffelstärke), m.in. poprzez 
powiązania kapitałowe jednego z uczestników koncentracji ze spółką-córką w Niemczech47.

Ze względu na implikacje polityczne i zasady międzynarodowego prawa publicznego decyzje 
o zakazie koncentracji eksterytorialnych zapadają stosunkowo rzadko. Z istotnych decyzji warto 
wymienić decyzję o zakazie przejęcia przez Bayer France S.A. części majątku francuskiej spół-
ki Firestone France S.A. we Francji z uwagi na spodziewane wzmocnienie pozycji dominującej 
na niemieckim rynku kauczuku przez spółkę-matkę Bayer AG48, decyzję o zakazie połączenia 

40 F. Wagner-von Papp, Germany…, pkt 124.
41 § 81 ust. 2 pkt 1 w zw. z § 81 ust. 4 GWB.
42 § 39 ust. 6 GWB.
43 § 81 ust. 2 pkt 4 w zw. z § 81 ust. 4 GWB.
44 § 81 ust. 2 pkt 3 w zw. z § 81 ust. 4 GWB.
45 Kary nałożone przez Bundeskartellamt 10.05.2011 r. na Interseroh Scrap and Metals Holding GmbH za brak uprzedniej notyfi kacji koncentracji. 
Informacja prasowa dostępna pod adresem: http://www.bundeskartellamt.de/SharedDocs/Meldung/DE/Pressemitteilungen/2011/10_05_2011_Intersehroh.
html (10.04.2015).
46 § 41 ust. 4 GWB.
47 Decyzja Bundeskartellamt z 3.05.1978 r., w sprawie o sygn. B6-681511-UZ-187/77, Kartoffelstärke, „Wirtschaft und Wettbewerb“ 1978, z. 9, s. 598.
48 Decyzja Bundeskartellamt z 23.09.1980 r. w sprawie o sygn. B8-453340-UZ-45/80, Bayer France/Firestone France.
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producentów aparatów słuchowych ze Szwajcarii i Danii (Phonak/ReSound)49, a także decyzję 
o zakazie koncentracji wytwórców mas klejących (Sulzer/Kelmix)50.

Ogólny stosunek niemieckiej doktryny prawniczej do możliwości wydania zakazu przepro-
wadzenia koncentracji eksterytorialnej przez Bundeskartellamt jest w większości pozytywny. Nie 
budzi wątpliwości możliwość orzeczenia zakazu koncentracji eksterytorialnej w części dotyczącej 
rynku niemieckiego, o ile podział transakcji na część krajową oraz cześć zagraniczną (niemającą 
wpływu na rynek krajowy) jest możliwy. Jeśli transakcja nie może być podzielona w wyżej określo-
ny sposób, zgodnie z przeważającym poglądem, Urząd może zakazać przeprowadzenia całości 
transakcji. Niektórzy autorzy precyzują ponadto, że całościowy zakaz dokonania koncentracji 
jest możliwy, pod warunkiem jednak, że „punkt ciężkości” transakcji dotyczy rynku niemieckiego 
(Schwerpunktheorie)51. Alternatywną teorią jest teoria zakładająca konieczność wyważenia inte-
resu państwa lub państw obcych w przeprowadzeniu koncentracji z interesem RFN w jej zaka-
zaniu52. Z wyjątkiem kilku propagatorów tej teorii, większość komentatorów opowiada się jednak 
przeciwko jej zastosowaniu ze względu trudności praktyczne (w tym brak kompetencji Urzędu do 
prowadzenia czynności dochodzeniowych za granicą53) i konieczność uwzględnienia argumentów 
o charakterze politycznym, a nie prawnym lub ekonomicznym54.

W dyskusji na temat międzynarodowych reperkusji zakazu koncentracji, Bundeskartellamt 
stanął na stanowisku, że decyzja zakazująca dokonania koncentracji eksterytorialnej nie jest 
sprzeczna z konstytucyjną zasadą państwa prawa ani prawem publicznym międzynarodowym, 
w sytuacji gdy nie jest możliwe zastosowanie mniej uciążliwych środków (np. przez podział trans-
akcji i zakaz jej dokonania tylko w części dotyczącej Niemiec)55. Stanowisko Urzędu wobec teorii 
„punktu ciężkości” jest niejasne. W decyzji Ajinomoto/Orsan56 Urząd odniósł się do jej założeń, 
stwierdzając, że punkt ciężkości badanej transakcji dotyczył Niemiec (procentowe udziały rynko-
we uczestników koncentracji w Niemczech były wyższe niż w państwach ościennych). Urząd nie 
odniósł się jednak do argumentu, że zdecydowana większość produkcji57 uczestników transak-
cji trafi ała na rynki inne niż niemiecki. Także w innych przypadkach fakt, że obroty uczestników 
transakcji w innym państwie znacząco przewyższały te osiągane w Niemczech, nie przeszkodził 
Urzędowi w potwierdzeniu swojej jurysdykcji58. Zasadność tego stanowiska została potwierdzona 
przez sąd odwoławczy59.

Koncentracja dokonana z naruszeniem obowiązku notyfi kacji i niekwalifi kująca się do uzy-
skania decyzji zezwalającej na jej przeprowadzenie, może podlegać rozwiązaniu na zarządzenie 

49 Decyzja Bundeskartellamt z 11.04.2007 r., w sprawie o sygn. B3 578/06, Phonak Holding AG/GN ReSound AS/GN ReSound GmbH Hörtechnologie/
GN US Holdings Inc, pkt 23-33.
50 Decyzja Bundeskartellamt z 14.02.2007 r., w sprawie o sygn. B 5 – 28623 Sulzer Markets & Technology AG/Kelmix Holding AG/Werfo AG/Mold AG/
Mold Anstalt/Wilhelm A. Keller/ELM Holding Anstalt.
51 F. Wagner-von Papp, Germany…, pkt 125.
52 S. Barthelmeß, L. Rudolf, Extraterritoriale Anwendbarkeit der deutschen Fusionskontrolle und das völkerrechtliche Abwägungsgebot, „Wirtschaft 
und Wettbewerb“ 2003, z. 11, s. 1176–1182.
53 Wyr. BGH z 24.10.1995 r., sygn. KVR 17/94, Neue Juristische Wochenschrift 1996, s. 595–599 („Backofenmarkt“).
54 F. Wagner-von Papp, Germany…, pkt 127.
55 Decyzja Bundeskartellamt Phonak Holding AG…, pkt 354.
56 Decyzja Bundeskartellamt z 2.05.2003 r., w sprawie o sygn. B 3 – 24410 – U – 8/03, Ajinomoto Co., Inc./Orsan S.A.
57 Odpowiednio 80% w przypadku pierwszego i 95% w przypadku drugiego uczestnika koncentracji.
58 Decyzja Bundeskartellamt Phonak Holding AG…; 90% obrotów uczestników koncentracji przypadało na państwa inne niż Niemcy.
59 Postanowienie Oberlandesgericht (OLG) Düsseldorf z 26.11.2008 r., sygn. VI-Kart 8/07 (V) – Phonak/ReSound, „Wirtschaft und Wettbewerb” 2009, 
z. 2, s. 181, teza 3 c) postanowienia.
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Bundeskartellamt60. Dodatkowo Urząd może nakazać ustanowienie na koszt uczestników kon-
centracji powiernika nadzorującego rozwiązanie koncentracji (Sicherungstreuhänder) lub powier-
nika przeprowadzającego sprzedaż spółki przejmowanej (Veräußerungstreuhänder)61. Urząd 
wykorzystuje powyższe instrumenty również do koncentracji eksterytorialnych, czego przykładem 
była decyzja Sulzer/Kelmix62, w której Urząd stwierdził niezgodność koncentracji między zagra-
nicznymi uczestnikami, zarządził przywrócenie status quo sprzed połączenia (według jednego 
z zaproponowanych przez Urząd dwóch sposobów), a także nakazał ustanowienie powiernika 
do nadzorowania rozwiązania tej koncentracji. Urząd wszczął również postępowanie w sprawie 
rozwiązania joint venture założonego przez spółki informatyczne z USA (które jednak zostało 
ostatecznie umorzone ze względu na brak utworzenia lub wzmocnienia pozycji dominującej)63.

W opisie powyższych skutków prawnych nie można pominąć ich wymiaru czasowego. W razie 
zaniechania przez strony transakcji obowiązkowej notyfi kacji, Urzędu nie obowiązują terminy, których 
upływ bez wydania decyzji jest równoznaczny ze zgodą na dokonanie koncentracji. Dlatego Urząd 
może bez ograniczeń czasowych wszcząć postępowanie wyjaśniające i stwierdzić bezskutecz-
ność koncentracji oraz zarządzić jej rozwiązanie na długo po jej faktycznym przeprowadzeniu64.

Konsekwencje prawne grożące przedsiębiorcom w razie nieprawidłowej oceny aspektów praw-
nych koncentracji są zatem nie do przecenienia. Tym bardziej, z punktu widzenia bezpieczeństwa 
prawnego przedsiębiorców, zasadne jest wydanie Wytycznych wyjaśniających te zagadnienia.

VI. Charakter prawny Wytycznych
Bundeskartellamt często wykorzystuje formę wytycznych (a także wskazówek, informacji, 

wyjaśnień, obwieszczeń, zasad interpretacji i innego rodzaju dokumentów informacyjnych) dla 
doprecyzowania kwestii z zakresu prawa konkurencji lub wyjaśnienia sposobu ich interpretowa-
nia przez Urząd. W zakresie kontroli koncentracji, taką formę przyjęły m.in. wytyczne w sprawie 
kontroli koncentracji w Niemczech65, wcześniejsze wytyczne w sprawie krajowych skutków kon-
centracji z 1999 r., wytyczne w sprawie zakresu zastosowania zasad kontroli koncentracji UE66, 
a także wytyczne w sprawie pozycji dominującej w kontroli koncentracji67. Wytyczne znajdują za-
stosowanie także w innych dziedzinach prawa konkurencji. Strona internetowa Bundeskartellamt 
obejmuje w sumie około 20 różnych rodzajów wytycznych, informacji, obwieszczeń i wskazówek 
istotnych dla stosowania prawa konkurencji68.

Charakter prawny wytycznych Urzędu nie jest określony. W niemieckiej literaturze przedmio-
tu przyjmuje się, że mają one charakter soft law i mimo że nie mają mocy prawnej równorzędnej 

60 § 41 ust. 3 GWB.
61 § 41 ust. 4 GWB.
62 Decyzja Bundeskartellamt Sulzer Markets & Technology AG...
63 Decyzja Bundeskartellamt z 4.08.2011 r., w sprawie o sygn. B 7 – 38/11 EMC Corporation/Cisco Systems Inc.
64 Ch. Burholt, H. Schaper, Ausgewählte Rechtsprobleme beim sog. „no-jurisdiction letter“ in der Praxis der deutschen Fusionskontrolle, „Wirtschaft 
und Wettbewerb“ 2010, z. 12, s. 1217.
65 Bundeskartellamt, Merkblatt zur deutschen Fusionskontrolle, 06.2005. Pobrano z: http://www.bundeskartellamt.de/SharedDocs/Publikation/DE/
Merkbl%C3%A4tter/Merkblatt%20-%20Deutsche%20Fusionskontrolle.pdf?__blob=publicationFile&v=3 (10.04.2015).
66 Bundeskartellamt, Merkblatt zum Anwendungsbereich der EU-Fusionskontrolle, 07.2004. Pobrano z: http://www.bundeskartellamt.de/SharedDocs/
Publikation/DE/Merkbl%C3%A4tter/Merkblatt%20-%20Europ%C3%A4ische%20Fusionskontrolle.pdf?__blob=publicationFile&v=3 (10.04.2015).
67 Bundeskartellamt Leitfaden zur Marktbeherrschung in der Fusionskontrolle, 29.03.2012. Pobrano z: http://www.bundeskartellamt.de/SharedDocs/
Publikation/DE/Leitfaden/Leitfaden%20-%20Marktbeherrschung%20in%20der%20Fusionskontrolle.pdf?__blob=publicationFile&v=12 (10.04.2015).
68 Por. http://www.bundeskartellamt.de/DE/UeberUns/Publikationen/Materialien/materialien_node.html (10.04.2015).
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z aktami prawa stanowionego, powinny jednak wiązać wydziały orzekające Urzędu69. Zakłada 
się, że organ, który wydał regulacje o charakterze soft law, konkludentnie potwierdza, że uznaje 
je za wiążące dla siebie70.

Wytyczne Urzędu z reguły opisują sposób jego działania i stanowią tym samym wzór dla prze-
biegu postępowań antymonopolowych i rozstrzygnięć merytorycznych w ich ramach71. Wypełniają 
ponadto luki interpretacyjne w treści GWB oraz opisują działanie organu w określonych, przy-
szłych stanach faktycznych72. Takie funkcje wytycznych są z konieczności skierowane nie tylko 
do organu stosującego prawo, lecz także do zewnętrznych adresatów. W ten sposób wytyczne 
mogą wpływać na działania przedsiębiorców. Dodatkowo, określenie dokumentów Urzędu jako 
wytyczne, wskazówki lub obwieszczenia wskazuje, że są one adresowane do zewnętrznych od-
biorców i mają określać postępowanie preferowane z punktu widzenia Urzędu. 

Kwestia związania Urzędu postanowieniami wytycznych nie była jeszcze przedmiotem roz-
strzygnięcia BGH. Natomiast, wytyczne bywały wzmiankowane jako część argumentacji w uza-
sadnieniach wyroków BGH73, co pośrednio potwierdza, że są one uznawane za część dorobku 
prawnego. Wytyczne nie wiążą natomiast sądów.

Większość wytycznych i innego rodzaju komunikatów Bundeskartellamt nie odnosi się 
w ogóle do kwestii ich mocy prawnej. W tym zakresie nowe Wytyczne są wyjątkiem, albowiem 
Urząd wprost zastrzega, że Wytyczne nie wiążą niemieckich sądów powszechnych właściwych do 
rozpatrywania odwołań od decyzji Urzędu, a ponadto sam nie wyklucza zmiany sposobu oceny 
skutków krajowych koncentracji w związku z rozwojem swojego orzecznictwa74. 

Pierwsze z przedstawionych zastrzeżeń nie budzi wątpliwości, natomiast w zakresie drugiego 
można odnieść wrażenie, że Urząd pozostawia możliwość zmiany swojego podejścia bez wcześ-
niejszej modyfi kacji Wytycznych. Wydaje się, że celem Wytycznych powinno być zwiększenie 
pewności prawnej przedsiębiorców, z czym trudno pogodzić możliwość swobodnego odejścia od 
zasad w nich przedstawionych przez organ, będący ich autorem.

Mimo powyższych zastrzeżeń, Wytyczne nie są z pewnością tylko dokumentem programo-
wym, lecz wywołują określone skutki prawne w stosunku do przedsiębiorców – uczestników po-
stępowania notyfi kacyjnego przed Urzędem.

W aktualnych decyzjach Urzędu nie znalazły się jeszcze bezpośrednie nawiązania do 
Wytycznych. Z reguły, w przypadku koncentracji o charakterze eksterytorialnym, Urząd podaje 
jednak podstawę uzasadniającą spełnienie przesłanek skutku krajowego w rozumieniu § 130 ust. 2 
GWB. W tym zakresie praktyka Urzędu nie uległa znaczącej zmianie w porównaniu ze stanem 
w okresie obowiązywania wcześniejszych wytycznych z 1999 r. (a także z okresem jeszcze 
wcześniejszym). Takimi przesłankami już pod rządami nowych Wytycznych były m.in. utrzymy-
wanie relacji handlowych z kontrahentami w Niemczech i wynikające z tych relacji przychody 
uzyskiwane w Niemczech75. 

69 F. Rittner, M. Dreher, Europäisches und deutsches Wirtschaftsrecht, Eine systematische Darstellung, 3. Wyd. CF Müller, Heidelberg 2008, s. 631.
70 U. Ehricke, „Soft law” – Aspekte einer neuen Rechtsquelle, „Neue Juristische Wochenschrift“ 1989, z. 31, s. 1907.
71 M. Knauff, Der Regelungsverbund: Recht und Soft Law im Mehrebenensystem, Wyd. Mohr Siebeck 2010, s. 368.
72 Ibidem, s. 368.
73 Postanowienie BGH z 12.11.2002 r., sygn. KVR 5/02 (Wal*Mart), dostępne na stronie BGH: http://juris.bundesgerichtshof.de/ (10.04.2015).
74 Merkblatt Inlandsauswirkungen…, pkt 3.
75 Decyzja Bundeskartellamt z 12.11.2014 r. w sprawie o sygn. B 5 – 138/13, Tokyo Electron Limited/Applied Materials, Inc./Intel Corporation.
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VII. Koncentracje o oczywistym charakterze krajowym
Celem Wytycznych jest systematyzacja kryteriów używanych przez Urząd do stwierdzenie 

istnienia lub braku skutku krajowego koncentracji.
Wytyczne określają kryteria, których spełnienie będzie oznaczać automatycznie, że koncentracja 

ma oczywisty charakter krajowy. Jeśli zostaną dodatkowo spełnione pozostałe kryteria, o których 
mowa w punkcie III niniejszego opracowania (tzn. zostaje spełniona defi nicja koncentracji oraz 
kryterium obrotów), taka koncentracja zawsze podlega obowiązkowi notyfi kacji do niemieckiego 
urzędu antymonopolowego. 

Do koncentracji o oczywistym charakterze krajowym należą zgodnie z Wytycznymi:
a) koncentracje dokonywane wyłącznie między dwoma uczestnikami (np. między podmiotem przej-

mującym wyłączną kontrolę oraz podmiotem, nad którym jest przejmowana kontrola), w przypadku, 
gdy zostają przekroczone progi notyfi kacyjne zgodnie z § 35 GWB (tzn. łączny obrót światowy 
uczestników koncentracji, w tym podmiotów powiązanych, wynosi co najmniej 500 mln euro, 
natomiast obrót osiągany w kraju wynosi co najmniej 25 mln euro dla jednego uczestnika kon-
centracji oraz co najmniej 5 mln euro obrotu krajowego dla drugiego uczestnika koncentracji)76; 
zdaniem Bundeskartellamt taka koncentracja automatycznie wywołuje skutki na terenie RFN;

b) koncentracje dokonywane między więcej niż dwoma uczestnikami, polegające na przejęciu 
kontroli nad wspólnym przedsiębiorcą (joint-venture) lub przejęciu udziałów we wspólnym 
przedsiębiorcy77, pod warunkiem, że taki wspólny przedsiębiorca jest aktywny co najmniej 
na niemieckim rynku krajowym, a jego obroty w Niemczech przekraczają 5 mln euro; w przy-
padku, gdy obroty wspólnego przedsiębiorcy są niższe niż 5 mln euro (co może mieć szcze-
gólnie miejsce na etapie rozpoczęcia jego działalności), taka koncentracja będzie oceniana 
indywidualnie, zgodnie z zasadami określonymi w punkcie IX poniżej.
Założenie, o którym mowa w punkcie a), oznacza de facto, że każda koncentracja z udzia-

łem dwóch podmiotów, spełniających odpowiednie kryteria obrotów w Niemczech, automatycznie 
powinna wywierać też skutek krajowy w rozumieniu § 130 ust. 2 GWB. W ten sposób spełnienie 
kryterium obrotów zostało potraktowane w Wytycznych jako częściowa konkretyzacja wymogu 
skutku krajowego78, mimo że zgodnie z niemiecką ustawą antymonopolową skutek krajowy kon-
centracji stanowi niezależne kryterium notyfi kacyjne, a przesłanka przekroczenia odpowiednich 
poziomów obrotów nie jest lex specialis wobec § 130 ust. 2 GWB. Urząd podkreśla zresztą wprost 
w Wytycznych, że traktuje obie przesłanki oddzielnie79.

W komentarzach do projektu Wytycznych podkreśla się powyższą niekonsekwencję pojęcio-
wą80 oraz fakt, że samo kryterium obrotów nie jest dobrym wskaźnikiem dla określenia wpływu 
koncentracji na strukturę konkurencji81. Takie zrównanie jest również niezgodne z najlepszymi 

76 Merkblatt Inlandsauswirkungen…, pkt 12.
77 Do utworzenia wspólnego przedsiębiorcy w rozumieniu GWB może dojść albo w przypadku przejęcia kontroli nad (wspólnym) przedsiębiorcą przez 
więcej niż jednego przedsiębiorcę (stan faktyczny z § 37 ust. 2 GWB) albo przez przejęcie przez każdego z co najmniej dwóch przedsiębiorców co naj-
mniej 25% udziałów (lub 25% głosów) we (wspólnym) przedsiębiorcy (stan faktyczny z § 37 ust. 3 GWB).
78 Por. Merkblatt Inlandsauswirkungen…, pkt 12.
79 Ibidem, pkt 6.
80 CMS Hasche Sigle, Stellungnahme des Fachbereichs Kartellrecht & EU, 30.01.2014. Pobrano z: http://www.bundeskartellamt.de/DE/Fusionskontrolle/
Entwurf%20Konsultation%20Inlandsauswirkungen/Konsultation_Inlandsauswirkungen_node.html (10.04.2015).
81 International Bar Association, Submission to the German Federal Cartel Offi ce in Response to its Consultation on Guidance on Domestic Effects in 
Merger Control, 17.02.2014. Pobrano z: http://www.bundeskartellamt.de/DE/Fusionskontrolle/Entwurf%20Konsultation%20Inlandsauswirkungen/Konsultation_
Inlandsauswirkungen_node.html (10.04.2015).
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praktykami International Competition Network. Jednocześnie podkreśla się wpływ powyższego 
domniemania na praktyczne stosowanie Wytycznych. Automatyczne jego zastosowanie oznacza-
łoby bowiem, że np. połączenie dwóch zagranicznych spółek, z których żadna nie jest aktywna 
na tym samym relewantnym rynku produktowym w Niemczech (oraz nie zachodzą powiązania 
między rynkami właściwymi uczestników koncentracji), po spełnieniu wymogu obrotów będzie 
automatycznie podlegać notyfi kacji w Niemczech. Taka sytuacja może mieć miejsce w przypadku 
funduszu inwestycyjnego dokonującego przejęcia spółki działającej w branży, w której nie działa 
dotychczas żadna spółka z portfolio funduszu. Automatyczne przypisanie skutku krajowego do 
takiej transakcji bez oddzielnego badania tej przesłanki wydaje się kontrowersyjne, albowiem taka 
transakcja poza formalną zmianą właścicielską nie wpływa w żaden sposób na krajową strukturę 
konkurencji. Niezależnie od krytyki tego rozwiązania, należy jednak założyć, że podobne przy-
padki będą raczej odosobnione.

Należy przy tym podkreślić, że a contrario do zasady wyrażonej w punkcie a), koncentracje 
z udziałem tylko dwóch uczestników, z których co najmniej jeden nie osiąga żadnych obrotów 
w Niemczech, wobec niespełnienia przesłanki obrotów w Niemczech, nie będą podlegać obo-
wiązkowi notyfi kacji. Z uwagi jednak na stosunkowo niski poziom obrotów zgodnie z drugim 
krajowym progiem notyfi kacyjnym na poziomie 5 mln euro (próg ten jest zbliżony np. do progów 
obowiązujących w polskiej ustawie o ochronie konkurencji i konkurencji, mimo istotnych różnic 
w wielkości rynków: polskiego i niemieckiego, a znacznie niższy niż w innych krajach europej-
skich), problem licznych notyfi kacji koncentracji o niewielkim znaczeniu dla konkurencji nie zo-
stanie wyeliminowany82.

VIII. Koncentracje bez oczywistego charakteru krajowego 
(safe harbour)

Wytyczne określają również (nieliczne) przykłady koncentracji, które na pewno nie będą 
wywoływały skutków w Niemczech i wobec tego stosowanie niemieckiej ustawy antymonopolo-
wej będzie w ich przypadku wyłączone83. Aby uzyskać taką pewność, powinny zostać spełnione 
kumulatywnie następujące warunki:
1) wspólny przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą wyłącznie za granicą; oznacza 

to, że wspólny przedsiębiorca, będący przedmiotem koncentracji84, nie może prowadzić 
działalności na relewantnym rynku geografi cznym, obejmującym część lub całość Niemiec 
(rynek krajowy) oraz nie może być potencjalnym konkurentem na tym rynku; w przypadku 
nowo utworzonego joint venture o spełnieniu tego kryterium decyduje zakres jego planowanej 
działalności;

2) spółki-matki nie mogą być faktycznymi ani potencjalnymi konkurentami na krajowym ryn-
ku produktowym, który odpowiada zagranicznemu rynkowi joint venture ani na krajowym 
rynku stanowiącym wcześniejsze lub późniejsze ogniwo w stosunku do rynku joint venture; 
rynek produktowy joint venture w znaczeniu tego punktu to tylko rynek zagraniczny (vide 
wymóg z punktu 1); zważywszy, że spółki-matki nie mogą być faktycznymi ani potencjalnymi 

82 F. Wagner-von Papp, Die doppelte Inlandsumsatzschwelle und der Entwurf eines Dritten Mittelstandsentlastungsgesetzes (MEG III-E), „Wirtschaft 
und Wettbewerb” 2008, z. 11, s. 1176.
83 Por. Merkblatt Inlandsauswirkungen…, pkt 12.
84 Odnośnie do pojęcia „wspólnego przedsiębiorcy” por. przypis 77.
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konkurentami na rynku krajowym, na rynku krajowym może być aktywna co najwyżej jedna 
ze spółek-matek. 
Idea określenia kryteriów umożliwiającym samodzielną ocenę zgodności z prawem (tzw. safe 

harbours) nie jest nowa w prawie konkurencji i pozwala w wielu przypadkach na uzyskanie przez 
przedsiębiorców zadowalającej pewności prawnej. Podstawowym zarzutem wobec kryteriów 
zaproponowanych przez Bundeskartellamt w celu oceny czy koncentracja nie ma oczywistego 
charakteru krajowego, jest bardzo duża trudność w ich stwierdzeniu i udowodnieniu, a w kon-
sekwencji brak zakładanej pewności prawnej po stronie uczestników koncentracji. Szczególnie 
problematyczna będzie ocena czy wspólny przedsiębiorca bądź jego spółki-matki mogą być po-
tencjalnymi konkurentami na określonych rynkach wskazanych w Wytycznych85. W przypadku 
spółek-matek o zróżnicowanych i szerokich profi lach działalności, stanowcze stwierdzenie, że 
nie występuje żaden rynek, na którym spółki te mogą potencjalnie konkurować, będzie w prakty-
ce bardzo utrudnione lub wręcz niewykonalne. Jeszcze bardziej problematyczna będzie ocena 
koncentracji z udziałem nowo tworzonego joint venture, którego ostateczny zakres działalności 
nie może być przecież określony. Oparcie oceny na prognozach przyszłych obrotów joint venture 
kłóci się także z ogólnymi zasadami kontroli koncentracji – stwierdzenie obowiązku notyfi kacji 
opiera się bowiem na obrotach z ostatniego roku obrotowego, a nie na prognozach obrotów na 
przyszłe lata.

IX. Ocena indywidualna (case by case assessment)
Jeśli dana koncentracja nie spełnia jednoznacznie kryteriów koncentracji o oczywistym cha-

rakterze krajowym lub koncentracji nieposiadającej takiego charakteru, wymagana jest ocena in-
dywidualna w oparciu o konkretny stan faktyczny. Wytyczne zawierają wskazówki, pomocne przy 
ocenie skutków krajowych koncentracji, w których biorą udział więcej niż dwa podmioty (a zatem 
transakcja dotyczy z reguły wspólnego przedsiębiorcy, nad którym przejmowana jest kontrola lub 
który zostaje utworzony jako nowy podmiot).

Jeśli wspólny przedsiębiorca (joint venture), będący przedmiotem transakcji, jest tylko w spo-
sób marginalny aktywny na rynkach, które obejmują w całości lub w części terytorium Niemiec, 
zasadniczo nie jest to wystarczające do stwierdzenia istotnego wpływu koncentracji na rynek 
krajowy w rozumieniu niemieckiej ustawy antymonopolowej86. Dla określenia czy aktywność 
wspólnego przedsiębiorcy ma charakter marginalny, podstawowe znaczenie mają jego obroty 
oraz udział rynkowy w Niemczech. 

Zgodnie z Wytycznymi, jeśli (1) obroty wspólnego przedsiębiorcy w Niemczech przekraczają 
5 mln euro albo (2) jego udział w relewantnym rynku, który obejmuje w całości lub części obszar 
Niemiec, przekracza 5%, to działalność takiego przedsiębiorcy nie ma już charakteru marginal-
nego. Koncentracje, których uczestnikiem jest taki wspólny przedsiębiorca, będą miały wpływ na 
rynek wewnętrzny i przy spełnieniu pozostałych kryteriów notyfi kacyjnych podlegają zgłoszeniu 
w Niemczech. Jeśli dochodzi do utworzenia nowego wspólnego przedsiębiorcy, który nie generuje 
jeszcze obrotów ani nie posiada udziałów rynkowych, ocena czy jego działalność będzie miała 

85 BDI, Stellungnahme zum Merkblatt „Inlandsauswirkungen in der Fusionskontrolle“ des Bundeskartellamts, 30.01.2014, pkt 1. Pobrano z: http://www.
bundeskartellamt.de/DE/Fusionskontrolle/Entwurf%20Konsultation%20Inlandsauswirkungen/Konsultation_Inlandsauswirkungen_node.html (10.04.2015).
86 Merkblatt Inlandsauswirkungen…, pkt 18.
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charakter marginalny w Niemczech zależy od prognozowanych obrotów w Niemczech lub progno-
zowanej pozycji rynkowej joint venture. W tym celu uwzględnia się szacunki zawarte w planach 
fi nansowych dotyczących wspólnego przedsiębiorcy87, w prognozie czasowej od 3 do 5 lat od 
momentu utworzenia wspólnego przedsiębiorcy.

Jednakże nie wszystkie koncentracje dotyczące wspólnego przedsiębiorcy osiągającego ob-
roty w Niemczech poniżej 5 mln euro i z udziałem rynkowym w rynku obejmującym w części lub 
całości terytorium Niemiec mniej niż 5%, będą automatycznie zwolnione z obowiązku notyfi kacji. 
Bundeskartellamt sygnalizuje w Wytycznych, że na pozycję rynkową wspólnego przedsiębiorcy 
i przekroczenie progu marginalności mogą mieć wpływ także inne okoliczności, np. transfer istot-
nych zasobów do wspólnego przedsiębiorcy. Do takich zasobów należą w szczególności prawa 
własności przemysłowej lub know-how. Zdaniem Urzędu wyposażenie wspólnego przedsiębiorcy 
we wskazane powyżej istotne zasoby może być bardziej miarodajne dla stwierdzenia jego silnej 
(a więc niemarginalnej) pozycji rynkowej niż tylko ustalenie jego obrotów lub udziału w rynku.

Nawet jednak brak wysokich obrotów w Niemczech, niskie krajowe udziały rynkowe oraz brak 
istotnych zasobów w dyspozycji wspólnego przedsiębiorcy, nie wyłączają konieczności dokona-
nia notyfi kacji koncentracji w Niemczech. Bundeskartellamt przywiązuje bowiem również duże 
znaczenie do skutków, które utworzenie lub działalność wspólnego przedsiębiorcy może mieć 
w relacjach między spółkami-matkami takiego przedsiębiorcy. Nawet jeśli więc wspólny przed-
siębiorca nie jest faktycznie aktywny na rynku niemieckim ani nie jest potencjalnym konkurentem 
przedsiębiorców na tym rynku, jego utworzenie może mieć wpływ na rynek niemiecki ze względu 
na ewentualne skutki uboczne koncentracji (tzw. spill-over effects) między spółkami-matkami.

Zgodnie z Wytycznymi spill-over effects mogą występować w szczególności wówczas, gdy:
1) spółki-matki wspólnego przedsiębiorcy są faktycznymi lub potencjalnymi konkurentami na tym 

samym rynku (obejmującym częściowo lub w całości terytorium Niemiec), na którym działa 
wspólny przedsiębiorca, lub

2) spółki-matki wspólnego przedsiębiorcy są faktycznymi konkurentami na rynku (obejmującym 
częściowo lub w całości terytorium Niemiec), który stanowi poprzednie lub następne ogniwo 
w stosunku do rynku, na którym działa wspólny przedsiębiorca.
Dla ustalenia wewnętrznego skutku krajowego takich koncentracji wymaga się, aby łączny 

udział spółek-matek w rynku właściwym (o którym mowa w punkcie 1 albo 2) przekraczał 20%.
Powyższe rozwiązanie jest przedmiotem krytyki. Potencjalni lub faktyczni konkurenci będą 

bowiem de facto zmuszeni do wymiany danych na temat rynków, na których są aktywni, a także 
swoich udziałów rynkowych. Zobligowanie konkurentów do wymiany takich informacji wydaje 
się działaniem niekonsekwentnym ze strony Urzędu. Ponadto, celem kontroli koncentracji jest 
przede wszystkim przeciwdziałanie strukturalnym zmianom konkurencji. Ewentualne naruszenia 
konkurencji powiązane ze skutkami ubocznymi (spill-over effects) koncentracji mogłyby mieć 
przede wszystkim formę koordynacji działań spółek-matek za pośrednictwem joint venture, a więc 
naruszenia o charakterze behawioralnym, do zwalczania którego bardziej adekwatne są ogólne 
przepisy o zakazie porozumień antykonkurencyjnych88.

87 Merkblatt Inlandsauswirkungen…, pkt 19.
88 Por. § 1 GWB.
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W kontekście tej części Wytycznych, krytyce poddano też pojęcie transferu istotnych zaso-
bów. Zgodnie z zasadami opisanymi powyżej, o tym, że działalność wspólnego przedsiębiorcy 
nie ma charakteru marginalnego, może decydować fakt jego wyposażenia w „istotne” składniki 
majątkowe. Poza ogólnym stwierdzeniem, że mogą to być prawa własności przemysłowej lub 
know-how, próżno szukać w Wytycznych bardziej konkretnych wskazówek dla określenia czy ta-
kie prawa są istotne. Wydaje się, że ten fragment mógłby zostać doprecyzowany, tym bardziej że 
w praktyce gospodarczej wniesienie do joint venture praw własności przemysłowej lub know-how 
jest bardzo częste. Ponadto, Urząd powinien określić, co stanowi miarę istotności takich praw, 
tzn. czy powinny to być prawa istotne z punktu widzenia spółki-matki (np. w porównaniu z całym 
zasobem praw własności przemysłowej w dyspozycji przedsiębiorcy), czy raczej prawa istotne 
z punktu widzenia branży, w której działa joint-venture lub spółka-matka89.

X. Kwestie proceduralne
Postępowanie w sprawie kontroli koncentracji przed Bundeskartellamt cechuje dość duża 

swoboda formalna. Nie został wprowadzony szczególny formularz do zgłoszenia koncentracji. 
Pisemne zgłoszenie powinno jednak zawierać wszelkie elementy niezbędne do oceny meryto-
rycznej koncentracji zgodnie z § 39 ust. 3 GWB. Zgodnie z obecnym stanem prawnym zgłoszenie 
koncentracji do Bundeskartellamt może nastąpić tylko w języku niemieckim. Co ciekawe, wyso-
kość opłaty za rozpoznanie wniosku nie jest określona z góry i jej wysokość ustala się według 
zaangażowania personalnego i merytorycznego Urzędu, a także przy uwzględnieniu znaczenia 
gospodarczego planowanej koncentracji. Przepisy przewidują, że wysokość opłaty nie powinna 
przekroczyć 50.000 euro. W wyjątkowych przypadkach jej wysokość może zostać jednak podwo-
jona90, a także wyjątkowo, ze względów słusznościowych, obniżona.

Dla przedsiębiorców zagranicznych rozważających konieczność dokonania notyfi kacji 
w Niemczech, Wytyczne przewidują kilka istotnych ułatwień proceduralnych.

Podstawowym ułatwieniem jest możliwość nieformalnych konsultacji z Urzędem na etapie 
poprzedzającym faktyczną notyfi kację. Możliwość konsultacji kwestii notyfi kacyjnych nie jest no-
wością91, lecz bez wątpienia zapisanie jej w treści Wytycznych podkreśla zobligowanie Urzędu 
do współdziałania z wnioskodawcami w tym zakresie. Wcześniejsze konsultacje mają na celu 
ustalenie czy planowana koncentracja wywiera skutek krajowy i podlega obowiązkowi notyfi kacji 
w Niemczech. Jednocześnie konsultacje nie są ograniczone czasowo, co oznacza, że w pewnych 
przypadkach mogą trwać dłużej niż faktyczne postępowanie w przedmiocie wyrażenia zgody na 
dokonanie koncentracji (dla którego w braku poważnych wątpliwości przewidziany jest 1-mie-
sięczny termin). Zauważył to także Bundeskartellamt, wskazując w Wytycznych, że określenie czy 
planowana koncentracja wywołuje skutek krajowy może być często trudniejsze niż przeprowa-
dzenie pełnej procedury notyfi kacyjnej i dokonanie oceny przewidywanego wpływu koncentracji 
na konkurencję. Dlatego w takich sytuacjach granicznych Urząd zaleca dokonanie notyfi kacji ze 
względów ostrożnościowych, przy czym badanie Urzędu będzie wówczas skoncentrowane na 
kwestiach wpływu koncentracji na konkurencję, z pominięciem rozstrzygnięcia czy koncentracja 

89 BDI, Stellungnahme zum Merkblatt…, pkt 3.
90 § 80 ust. 2 GWB.
91 Por. Ch. Burholt, H. Schaper, Ausgewählte Rechtsprobleme…, s. 1217.
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wywołuje skutek krajowy92. W przypadku, gdy zgodność koncentracji z rynkiem nie będzie bu-
dziła wątpliwości, Urząd ma zamiar wydawać decyzje zezwalające na dokonanie koncentracji 
bez przesądzania o kwestiach jurysdykcji eksterytorialnej. Mimo oczywistego ułatwienia przede 
wszystkim dla Urzędu, ale i dla uczestników koncentracji, takie rozwiązanie może jednak budzić 
wątpliwości prawne. Pozostawia ono bowiem kwestię stwierdzenia podstaw jurysdykcyjnych 
uznaniu administracyjnemu. Dodatkowo teoretycznie możliwe są sytuacje, w których Urząd wyda 
decyzję w sprawie koncentracji, działając ultra vires, bez faktycznego spełnienia przesłanek jurys-
dykcyjnych z § 130 ust. 2 GWB. Należy przy tym podkreślić, że ciężar udowodnienia przesłanek 
jurysdykcyjnych należy do Urzędu. 

Należy oczekiwać na rozwój praktyki Urzędu, aby stwierdzić, czy Urząd będzie skłonny do 
pełnego wykorzystania nieformalnych konsultacji i czy w ich ramach będzie zajmował kategorycz-
ne stanowisko odnośnie do istnienia lub braku istnienia skutku krajowego koncentracji, czy też 
raczej będzie rekomendował przedsiębiorcom, aby z ostrożności dokonali notyfi kacji. Należy przy 
tym zauważyć, że GWB nie przyznaje Urzędowi uprawnienia do wydania decyzji o braku podstaw 
jurysdykcyjnych z § 130 ust. 2 GWB. W takim przypadku Urząd powinien umorzyć postępowanie.

Dokonywanie notyfi kacji o charakterze ostrożnościowym ma niebagatelne znaczenie dla pro-
cesu przejęć i połączeń. Wiąże się z dodatkowymi kosztami w postaci opłaty administracyjnej oraz 
wynagrodzenia doradców i tłumaczy, koniecznością zawarcia umów o charakterze warunkowym, 
wreszcie podaniem do publicznej wiadomości informacji o zamiarze koncentracji (co nie zawsze 
jest pożądane przez uczestników koncentracji). Ponadto, przedsiębiorcy dokonujący zgłoszenia 
koncentracji, którzy nie posiadają siedziby w Niemczech, mają obowiązek ustanowienia pełno-
mocnika do doręczeń w Niemczech93.

W tym kontekście dużym ułatwieniem proceduralnym dla przedsiębiorców zagranicznych 
w postępowaniu notyfi kacyjnym przed Urzędem jest możliwość ograniczenia zakresu informacji 
przekazywanych przez zgłaszającego lub zgłaszających w ramach notyfi kacji. Taka opcja prze-
widziana jest w sytuacji, gdy zgłaszający przedstawią wiarygodne dowody, że dokonanie przez 
nich pełnej notyfi kacji przed przeprowadzeniem koncentracji jest utrudnione ze względu na 
obowiązujące zagraniczne przepisy prawne lub inne okoliczności. Jednocześnie z dokumentów 
przedłożonych Urzędowi lub z innych znanych mu materiałów musi wynikać, że wydanie zakazu 
dokonania koncentracji w sposób wyraźny nie wchodzi w grę94.

Zaproponowane ułatwienia proceduralne świadczą o tym, że Urząd przedkłada treść nad 
formę zgłoszenia i stara się ograniczyć dodatkowe wymogi formalne w sytuacjach, gdy nie jest 
to niezbędne. Nawet jednak najdalej idące ułatwienia proceduralne nie zmieniają faktu, że ko-
nieczność zgłoszenia koncentracji (często w połączeniu ze zgłoszeniami w innych jurysdykcjach) 
oraz zakaz jej przeprowadzenia do czasu zgody (także domniemanej) Urzędu istotnie komplikuje 
proces koncentracji. Dlatego należałoby postulować dalsze doprecyzowanie kryteriów, umożli-
wiających przedsiębiorcom samodzielną ocenę czy planowana koncentracja wywołuje skutek na 
terytorium Niemiec.

92 Merkblatt Inlandsauswirkungen…, pkt 22.
93 Ibidem, pkt 23.
94 Ibidem, pkt 24.
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XI. Podsumowanie
Niewątpliwie zamysł wyjaśnienia wątpliwości związanych z koncentracjami, które mogą do-

tyczyć pośrednio lub bezpośrednio rynku niemieckiego, należy ocenić pozytywnie. Szczególnie 
przydatny jest przedstawiony w Wytycznych schemat blokowy, systematyzujący informacje za-
warte w Wytycznych i umożliwiający samodzielną ocenę kolejnych kroków w procedurze badania 
skutków krajowych koncentracji95. Także opublikowanie Wytycznych w angielskiej wersji językowej 
powinno przyczynić się do lepszego rozpropagowania zasad określonych w Wytycznych wśród 
przedsiębiorców spoza niemieckiego obszaru językowego96. Możliwość nieformalnych konsultacji 
na etapie poprzedzającym notyfi kację stanowi duże ułatwienie dla przedsiębiorców planujących 
koncentrację i ich doradców. W ogólnej ocenie Wytyczne są istotnym krokiem do ułatwienia po-
stępowania, także z perspektywy polskich przedsiębiorców.

Wydaje się jednak, że Bundeskartellamt sformułował Wytyczne w bardzo zachowawczy 
i ostrożny sposób. Szczególnie widoczne jest wahanie Urzędu do stanowczego określenia, jakie 
koncentracje nie będą wywoływać skutków w Niemczech97, a także jakie kryteria stanowią o tym, 
że działanie wspólnego przedsiębiorcy będącego przedmiotem transakcji ma charakter marginal-
ny w Niemczech98. Część z wyjaśnień ma charakter bardzo ogólnikowy, do czego przyczynia się 
stosowanie pojęć o charakterze wartościującym, takich jak „istotny”, „marginalny” itp.

Duże znaczenie w Wytycznych przypisuje się udziałom w rynku oraz wysokości obrotów. 
Szczególnie w przypadku tego pierwszego kryterium, prawidłowe określenie rynku właściwego 
oraz udziałów już na etapie prenotyfi kacyjnym może być trudne i skutkować niejednoznacznymi 
wynikami, a co za tym idzie, pozbawiać uczestników koncentracji pewności prawnej. Także koniecz-
ność oparcia oceny na szacunkowych danych (np. w przypadku nowo utworzonego joint venture 
konieczne są dane szacunkowe na kolejne 3 do 5 lat od momentu jego utworzenia) oraz przyjęcia 
w określonych przypadkach założeń o braku nawet potencjalnej konkurencji między uczestnikami 
koncentracji utrudnia uzyskanie niezbędnej pewności prawnej przez uczestników koncentracji.

Urząd nie wykorzystał okazji do odniesienia się do kwestii, które budziły wątpliwości w dok-
trynie (np. teorii „punktu ciężkości” oraz teorii „wyważenia interesów”99). Dodatkowo, zgodnie 
z treścią Wytycznych dotyczą one tylko koncentracji zagranicznych, tzn. takich, które są podejmo-
wane przez podmioty z siedzibą za granicą100. Przy takim założeniu Wytyczne nie będą dotyczyć 
sytuacji, w której spółką przejmowaną jest spółka z siedzibą w Niemczech, ale z przeważającym 
przedmiotem działalności za granicą, bez istotnych powiązań z rynkiem krajowym. Wydaje się, 
że w takim przypadku koncentracja nie będzie miała skutku krajowego, a mimo to przedsiębiorcy 
nie będą mogli odwołać się do Wytycznych101.

W kontekście powyższych zastrzeżeń i dość ogólnych kryteriów oceny można przypuszczać, 
że w razie wątpliwości co skutków krajowych koncentracji, przedsiębiorcy i ich doradcy będą 
 95 Ibidem, s. 12.
 96 Bundeskartellamt, Guidance on domestic effects in merger control, 30.09.2014. Pobrano z: http://www.bundeskartellamt.de/SharedDocs/Publikation/
EN/Merkblaetter/Leafl et%20-%20Guidance%20document%20domestic%20effects%202014.html?nn=3590380 (10.04.2015).
 97 Zob. pkt VII niniejszego opracowania.
 98 Zob. pkt IX niniejszego opracowania.
 99 Por. pkt V niniejszego opracowani a.
100 Merkblatt Inlandsauswirkungen…, pkt 1.
101 Linklaters LLP, Stellungnahme von Linklaters zum Entwurf des Merkblatts Inlandsauswirkungen in der Fusionskontrolle des Bundeskartellamtes 
vom 5. Dezember 2013, 30.01.2014. Pobrano z: http://www.bundeskartellamt.de/DE/Fusionskontrolle/Entwurf%20Konsultation%20Inlandsauswirkungen/
Konsultation_Inlandsauswirkungen_node.html (10.04.2015).
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z ostrożności decydować się na dokonanie notyfi kacji (i ewentualne jej ograniczenie do podsta-
wowych danych, korzystając z możliwości, o której wspomniano powyżej w punkcie X niniejszego 
opracowania). Jak się wydaje, taki skutek rozmija się z intencjami Wytycznych, które miały ogra-
niczyć liczbę mało istotnych notyfi kacji. Stąd postuluje się odważniejszą reformę zasad notyfi kacji 
w Niemczech, a także na poziomie międzynarodowym, która mogłaby objąć np.: 
– zastąpienie obowiązku notyfi kacji obowiązkiem uproszczonego zawiadomienia o zamiarze 

koncentracji oraz możliwością jej przeprowadzenia w przypadku braku reakcji organu;
– ściślejszą współpracę Urzędu z innymi krajowymi organami ochrony konkurencji, włącznie 

z możliwością rezygnacji z jurysdykcji na rzecz organu krajowego o najbliższym związku 
z daną koncentracją;

– wprowadzenie zharmonizowanych reguł notyfi kacji koncentracji na poziomie ponad narodowym102,
– wprowadzenie różnych poziomów obrotów uczestników koncentracji (uzasadniających obo-

wiązek zgłoszenia koncentracji), adekwatnych do branży, w której następuje koncentracja103. 
Szczególnie rozwój międzynarodowej współpracy jest postulowany już od dawna jako alter-

natywa dla tendencji do rozszerzania eksterytorialnego stosowania krajowego prawa konkurencji 
wobec podmiotów zagranicznych, przy jednoczesnym tolerowaniu działań podmiotów krajowych 
ograniczających konkurencję na rynkach zagranicznych104.

Na koniec warto także podkreślić, że Wytyczne powinny przyczynić się do zwiększenia 
świadomości prawnej polskich przedsiębiorców działających na terenie Niemiec lub pragnących 
rozszerzyć działalność na ich terytorium, np. w drodze przejęć. Zważywszy na stosunkowo niskie 
progi notyfi kacyjne (w szczególności tzw. II krajowy próg notyfi kacyjny w wysokości 5 mln euro) 
w przyszłości może dochodzić do częstszych postępowań notyfi kacyjnych z udziałem polskich 
podmiotów.

102 R. Podszun, B. Franz, L. Marx, Stellungnahme zum Merkblatt „Inlandsauswirkungen in der Fusionskontrolle des Bundeskartellamts“ vom 5. Dezember 
2013, s. 4. Pobrano z: http://www.zivilrecht8.uni-bayreuth.de/de/download/LS-Podszun-StN-BKartA-Konsultation-Inlandsauswirkungen.pdf (10.04.2015).
103 R. Podszun, Aufgreifkriterien der Fusionskontrolle…, s. 1141.
104 J. Basedow, Entwicklungslinien…, s. 636.
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Streszczenie
Niniejszy artykuł przedstawia wybrane elementy regulacji prawnej w zakresie warunkowej zgo-
dy na dokonanie koncentracji w kształcie ustalonym ustawą nowelizującą, która weszła w życie 
z dniem 18 stycznia 2015 r. W pierwszej kolejności omówiono regulację umożliwiającą tymcza-
sowe nieudostępnianie tej części decyzji warunkowej, która określa termin na realizację warun-
ków nałożonych na przedsiębiorcę. Następnie przeanalizowano możliwość wprowadzania przez 
Prezesa UOKiK na wniosek przedsiębiorcy zmian w decyzji warunkowej już po wydaniu takiej 
decyzji, oraz przedstawiono procedurę uzgadniania treści warunków, które mają być nałożone 
na przedsiębiorców zgłaszających zamiar koncentracji. Na ostatnią część składa się zaś ocena 
zmian wprowadzonych powyższą nowelizacją oraz wnioski de lege ferenda. 

Słowa kluczowe: kontrola koncentracji; decyzja warunkowa; warunki; klauzula przeglądowa.

I. Wprowadzenie
Regulacja umożliwiająca wydanie przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów 

(dalej: Prezes UOKiK lub Prezes Urzędu) decyzji o wyrażeniu warunkowej zgody na dokonanie 
koncentracji1 funkcjonuje w krajowym porządku prawnym od dnia 19 maja 1995 r., tj. od dnia wejścia 
w życie ustawy z 3 lutego 1995 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praktykom monopolistycz-
nym2. Znacznie bardziej szczegółowa regulacja tego zagadnienia znalazła się w kolejnej krajowej 
ustawie antymonopolowej – w ustawie z 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów 
(dalej: uokik z 2000 r.)3, tj. od 1 kwietnia 2001 r. Z wyłączeniem nowelizacji zmieniającej kryterium 

* Doktorantka w Katedrze Prawa Gospodarczego Publicznego Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku; prawnik w Kancelarii Radcy Prawnego 
RES Jerzy Bieluk; e-mail: p.korycinska@gmail.com.
1 W niniejszym artykule w odniesieniu do warunkowej zgody na dokonanie koncentracji będę posługiwać również określeniem „warunkowa zgoda na 
koncentrację” lub „zgoda warunkowa”, a w konsekwencji decyzja zawierająca warunki w rozumieniu art. 19 ust. 1 uokik określana będzie także jako 
„decyzja warunkowa”.
2 Dz. U. z 1995 r., Nr 41, poz. 208.
3 T.j.  Dz.U. z 2005 r., nr 244, poz. 2080 ze zm.
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badania dopuszczalności koncentracji4 regulacja dotycząca warunkowej zgody na koncentrację 
nie ulegała modyfi kacjom. Następnie w niezmienionym kształcie została przeniesiona do obecnie 
obowiązującej ustawy z 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (dalej: uokik lub 
uokik z 2007 r.)5.

W okresie obowiązywania uokik z 2000 r. oraz uokik z 2007 r. decyzje o warunkowej zgo-
dzie na dokonanie koncentracji zostały wydane w 23 przypadkach, z czego 8 na podstawie uokik 
2000 r.6, natomiast 15 – na podstawie uokik 2007 r.7 Biorąc pod uwagę okres funkcjonowania 
tych przepisów oraz liczbę wydanych w oparciu o nie decyzji, należy stwierdzić, że instytucja ta 
stosowana jest stosunkowo rzadko. 

Ustawa z 10 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz 
ustawy – Kodeks postępowania cywilnego (dalej: ustawa nowelizująca)8 wprowadziła z dniem 
18 stycznia 2015 r. szereg zmian w zakresie modelu warunkowej zgody na dokonanie koncentracji. 
Celem niniejszego artykułu jest analiza wybranych elementów regulacji dotyczącej warunkowej 
zgody na dokonanie koncentracji w kształcie ustalonym powyższą ustawą nowelizującą oraz próba 
ustalenia czy wprowadzone zmiany mają szansę spełnić oczekiwania przedsiębiorców i jak bardzo 
wpłyną one na sytuację tych podmiotów, wobec których decyzja warunkowa ma zostać wydana. 
Wreszcie wnioski płynące z tej analizy będą stanowiły podstawę do sformułowania postulatów 
de lege ferenda, które zostaną zawarte w ostatniej części tego opracowania. 

II. Tymczasowe nieudostępnianie terminu spełnienia warunków 
Jednym z zadań Prezesa UOKiK jest gromadzenie i upowszechnianie orzecznictwa w spra-

wach z zakresu ochrony konkurencji i konsumentów, w szczególności przez zamieszczanie decyzji 
Prezesa UOKiK na stronie internetowej Urzędu (art. 31 pkt 15 uokik). W praktyce na stronie inter-
netowej Urzędu udostępniane są wszystkie decyzje oraz postanowienia wydane przez Prezesa 
UOKiK9, z pominięciem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa oraz innych tajemnic 
podlegających ochronie na podstawie przepisów odrębnych10. 

W stanie prawnym obowiązującym do 18 stycznia 2015 r., publikacja na stronie internetowej 
UOKiK decyzji o warunkowej zgodzie na koncentrację była równoznaczna w każdym przypadku 

 4 Z dniem 1.05.2004 r. zmianie uległo kryterium badania dopuszczalności koncentracji, tj. w miejsce tzw. testu dominacji wprowadzono tzw. test 
istotnego ograniczenia konkurencji. Por. zmiany wprowadzone ustawą z 16.04.2004 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz o 
zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2004 r., nr 93, poz. 891).
 5 T.j.  Dz.U. z 2015 r., poz. 184. 
 6 Decyzje Prezesa UOKiK z: 5.02.2003 r., RLU-4/03; 6.03.2003 r., DDF-11/2003; 18.05.2004 r., DOK-36/2004; 20.04.2005 r., DOK-35/2005; 30.09.2005 r., 
DOK-123/05; 3.10.2006 r., DOK-116 /06; 5.06.2007 r., DOK-71/07; 28.06.2007 r., DOK-86/2007. Źródło: opracowanie własne na podstawie bazy decyzji 
Prezesa UOKiK dostępnej na: http://www.uokik.gov.pl/decyzje_prezesa_uokik3.php (8.02.2015).
 7 Decyzje Prezesa UOKiK z: 19.06.2008 r., DKK-49/08; 24.09.2008 r., DKK-76/2008; 25.02.2009 r., DKK-9/09; 12.07.2010 r., DKK-64/10; 18.10.2010 r., 
DKK-105/2010; 28.01.2011 r., DKK-70/11; 5.09.2011 r., DKK-101/11; 7.10.2011 r., DKK-128/2011; 26.03.2012 r., DKK-23/2012; 20.05.2013 r., DKK-
63/2013; 24.10.2013 r., DKK-135/2013; 21.01.2014 r., DKK-4/2014; 6.02.2014 r., DKK-11/2014; 31.03.2014 r., DKK-40/2014; 18.09.2014 r., DKK-121/2014. 
Źródło: opracowanie własne na podstawie bazy decyzji Prezesa UOKiK dostępnej na: http://www.uokik.gov.pl/decyzje_prezesa_uokik3.php (8.02.2015).
 8 Dz.U. z 2014 r., poz. 945. 
 9 J. Krüger, Komentarz do art. 71 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, [w:] A. Stawicki, E. Stawicki (red.), Ustawa o ochronie konkurencji 
i konsumentów. Komentarz, Wolters Kluwer, LEX, Warszawa 2011.
10 W ustawie brakuje regulacji, która wprost nakazywałaby usuwanie z decyzji oraz postanowień Prezesa UOKiK przed ich publikacją na stronie in-
ternetowej UOKiK informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa lub innych tajemnic chronionych na podstawie przepisów odrębnych. Jednakże 
obowiązek ten wywodzić należałoby z przepisów art. 5 ust. 2 ustawy z 6.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 782), 
ograniczającego prawo dostępu do informacji publicznej ze względu na prywatność osoby fi zycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy. Dodatkowo obowiązek 
pomijania tych danych w publikowanych orzeczeniach Prezesa UOKiK wzmocniony jest wynikającym z przepisu art. 71 ust. 1 uokik zobowiązaniem 
pracowników UOKiK do ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa, jak również innych informacji, podlegających ochronie na podstawie odrębnych przepisów, 
o których powzięli wiadomość w toku postępowania. 
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z podaniem do publicznej wiadomości w szczególności informacji dotyczących treści warunków11, 
do spełnienia których zobligowani zostali przedsiębiorcy zamierzający dokonać koncentracji, jak 
również terminu na wykonanie tych warunków. Takie rozwiązanie zapewniało jawność decyzji 
warunkowej w bardzo szerokim zakresie i pozwalało innym uczestnikom rynku na niezwłoczne 
zapoznanie się nie tylko z kształtem planowanej koncentracji, ale i również przyszłymi działaniami 
jej uczestników zwłaszcza w odniesieniu do realizacji warunków. Uzyskanie informacji o treści 
warunków i terminu zakreślonego na ich realizację dawało konkurentom możliwość przygotowania 
się na zmiany, które mogły zaistnieć na rynku w następstwie realizacji obowiązków nałożonych 
na uczestników koncentracji w decyzji warunkowej. 

Dotychczasowa regulacja była przedmiotem krytyki ze strony zarówno niektórych przed-
stawicieli doktryny12, jak i samych przedsiębiorców13. U jej podstaw leżało przede wszystkim 
spostrzeżenie, że ujawnienie treści warunków oraz terminu wyznaczonego na ich realizację 
utrudniało wykonanie nałożonych obowiązków i prowadziło do nieuzasadnionego wzmocnienia 
pozycji negocjacyjnej kontrahentów przystępujących do rozmów z przedsiębiorcą zobowiązanym 
do określonego zachowania. Świadomość motywacji zobowiązanego umożliwiała kontrahentowi 
narzucenie niekorzystnych warunków, znacznie odbiegających od tych, na których transakcja 
mogłaby zostać sfi nalizowana, gdyby druga strona nie posiadała tak szczegółowych informacji 
na temat przyczyn i terminu dokonania przez drugą stronę określonych czynności14. 

Ustawa nowelizująca częściowo łagodzi negatywne skutki wynikające z publikacji na stronie 
internetowej UOKiK pełnej treści decyzji warunkowej. Przewiduje ona wydawanie, na wniosek przed-
siębiorcy, postanowienia o tymczasowym nieudostępnianiu decyzji o wyrażeniu warunkowej zgody 
na dokonanie koncentracji w zakresie dotyczącym terminu wyznaczonego na spełnienie warunków 
(dalej: postanowienie o tymczasowym nieudostępnianiu decyzji warunkowej). Organem właściwym do 
wydania takiego postanowienia jest Prezes UOKiK. Na postanowienie w przedmiocie odroczenia po-
dania do publicznej wiadomości wyznaczonego terminu nie przysługuje zażalenie (art. 19 ust. 4 uokik). 

Nieudostępnianie fragmentu decyzji określającego termin na wykonanie warunków trwa do dnia 
ich spełnienia, jednak nie później niż do upływu terminu do ich spełnienia (art. 19 ust. 4 uokik). W kon-
sekwencji konstrukcja przewidziana w przywołanym przepisie oznacza jedynie możliwość czasowego 
odroczenia ujawnienia informacji w zakresie terminu na realizację warunków, a nie trwałe jej zachowanie 
w poufności. Wydaje się jednak, że tymczasowe nieudostępnienie tej informacji jest wystarczające dla 
wzmocnienia pozycji negocjacyjnej przedsiębiorcy, na którego nałożony został obowiązek doprowa-
dzenia do ziszczenia się warunku i ułatwienia mu wykonania konkretnego obowiązku. 

11 Określenie przez ustawodawcę obowiązków z art. 19 ust. 1 uokik „warunkami” skutkuje powstaniem niespójności terminologicznej – decyzja o wa-
runkowej zgodzie na dokonanie koncentracji nie jest klasyczną decyzją administracyjną wydaną z zastrzeżeniem obowiązku dopełnienia przez stronę 
warunku. Niespełnienie przez stronę obowiązków zastrzeżonych w decyzji o warunkowej zgodzie na dokonanie koncentracji nie skutkuje bowiem 
stwierdzeniem przez organ administracyjny wygaśnięcia decyzji na podstawie art. 162 § 1 pkt 2 k.p.a. (szerzej por. A. Piszcz, Sankcje w polskim pra-
wie antymonopolowym, Temida 2, Białystok 2013, s. 160). Analizując regulację prawną warunkowej zgody na dokonanie koncentracji, dla określenia 
obowiązków nakładanych na przedsiębiorcę w decyzji warunkowej, będę posługiwała się pojęciem „obowiązku” albo za ustawodawcą – „warunku”.
12 Por. D. Wolski, Wybrane zagadnienia z zakresu wydawania i realizacji decyzji udzielających warunkowej zgody na dokonanie koncentracji przedsię-
biorców, iKAR 2012, nr 2(1), s. 45; D. Wolski, Kierunek zmian w zakresie kontroli koncentracji przedsiębiorców w projekcie nowelizacji ustawy o ochro-
nie konkurencji i konsumentów, iKAR 2013, nr 1(2), s. 11–12; A. Piszcz, Kara pieniężna za zwłokę w wykonaniu decyzji Prezesa UOKiK o wyrażeniu 
warunkowej zgody na dokonanie koncentracji – glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 17.05.2012 r. (VI ACa 1428/11), „Glosa – Prawo 
Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach” 2014, nr 1, s. 102.
13 Por. uzasadnienie projektu ustawy nowelizującej, s. 5. Dokument dostępny pod adresem: http://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/85314/85379/85381/
dokument80753.pdf (8.02.2015).
14 Por. D. Wolski, Kierunek zmian w zakresie kontroli koncentracji…, s. 11–12.
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Wydanie postanowienia o tymczasowym nieudostępnianiu decyzji warunkowej zostało uzależnio-
ne od ziszczenia się tylko jednej przesłanki – złożenia przez przedsiębiorcę, zamierzającego dokonać 
koncentracji, wniosku w tym przedmiocie (art. 19 ust. 4 uokik). Rozwiązanie to uniemożliwia Prezesowi 
UOKiK działanie z urzędu – postanowienie o tymczasowym nieudostępnianiu decyzji warunkowej wy-
dane pomimo braku wniosku przedsiębiorcy byłoby dotknięte sankcją nieważności (art. 156 § 1 pkt 1 
k.p.a. w zw. z art. 82 ust. 2 uokik). Przyjęcie przez ustawodawcę konstrukcji przyznającej przedsię-
biorcom, zamierzającym dokonać koncentracji, wyłączną inicjatywę co do możliwości wydania przez 
organ antymonopolowy postanowienia o tymczasowym nieudostępnianiu decyzji warunkowej należy 
ocenić pozytywnie. Nie ulega wątpliwości, że to przedsiębiorcy zamierzający dokonać koncentracji 
posiadają najpełniejszą wiedzę w zakresie możliwych skutków udostępnienia decyzji w całości15. 

Wydanie postanowienia o tymczasowym nieudostępnianiu decyzji warunkowej powoduje, 
że sentencja oraz uzasadnienie decyzji w zakresie dotyczącym terminu wyznaczonego przez 
organ antymonopolowy na spełnienie warunków nie podlegają publikacji oraz nie są podawane 
w inny sposób do publicznej wiadomości. W celu zapewnienia pełnej poufności tej części decyzji 
ustawodawca wyłączył również możliwość udostępnienia utajnionych fragmentów decyzji w trybie 
przepisów ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej16 (art. 19 ust. 5 uokik). 

W przypadku wydania postanowienia o tymczasowym nieudostępnianiu decyzji warunkowej 
uczestnicy rynku mogą podejmować próby oszacowania długości terminu, jaki prawdopodobnie 
został zakreślony. Generalną zasadą obowiązującą przy ustalaniu terminu jest dążenie do tego, aby 
jego długość uniemożliwiała przedłużające się ograniczanie konkurencji, co mogłoby następować 
w sytuacji, gdy koncentracja zostałaby przeprowadzona niezwłocznie po wydaniu decyzji warun-
kowej, a wykonanie warunków zostało odłożone i dokonane pod koniec zakreślonego terminu17. 

Zasadniczy wpływ na długość terminu ma przede wszystkim charakter nałożonych na przed-
siębiorcę warunków. W dotychczasowych decyzjach warunkowych dominują warunki o charakte-
rze strukturalnym, w tym zwłaszcza zobowiązujące do zbycia określonych składników majątku. 
W przypadku obowiązków o takim charakterze istotne jest, aby termin na realizację warunku 
był możliwie jak najkrótszy. Natomiast w przypadku nakładania na przedsiębiorcę warunków 
o charakterze behawioralnym, polegających na obowiązku powstrzymywania się od określonych 
działań bądź obowiązku utrzymywania określonego stanu rzeczy, termin ten niekoniecznie musi 
być krótki18. Przy szacowaniu długości terminu pomocne mogą okazać się dotychczas wydane 
decyzje o wyrażeniu warunkowej zgody na dokonanie koncentracji19, choć ich analiza nigdy nie 
dostarczy wniosków dających absolutną pewność. 

Wprowadzenie możliwości tymczasowego nieudostępniania decyzji warunkowej niewątpliwie 
stanowi jedną z istotniejszych zmian w zakresie kontroli koncentracji. Analiza przepisów art. 19 

15 Por. D. Wolski, Kierunek zmian w zakresie kontroli koncentracji…, s. 12.
16 T.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 782, ze zm.
17 Por. A. Piszcz, Sankcje w polskim prawie…, s. 172.
18 Termin nałożonego obowiązku doprowadzenia do zaniechania przez Agros Nova sp. z o.o. oraz innych przedsiębiorców wchodzących w skład grupy 
kapitałowej, do której należy ta spółka, wprowadzania do obrotu dżemów pod marką „Kotlin” wynosił 3 lata od dnia sprzedaży pakietu aktywów (decyzja 
Prezesa UOKiK z 25.02.2009, DKK-9/09). Natomiast dwukrotnie termin na realizację warunków strukturalnych określony został na 1 rok (decyzja Prezesa 
UOKiK z 20.05.2013, DKK-63/2013; decyzja Prezesa UOKiK z 31.03.2014, DKK-40/2014). 
19 Z dotychczasowych decyzji wydanych na podstawie uokik wynika, że termin na realizację obowiązku zbycia określonych składników majątku wy-
nosił najczęściej 18 miesięcy (decyzje Prezesa UOKiK z: 28.06.2011, DKK-70/11; 5.09.2011, DKK-101/11; 26.03.2012, DKK-23/2012; 21.01.2014, 
DKK-4/2014) oraz 6 miesięcy (decyzje Prezesa UOKiK z: 25.02.2009 r., DKK-9/09; 12.07.2010, DKK-64/10; 31.03.2014, DKK-40/2014 – choć w tym 
ostatnim przypadku, gdyby przedsiębiorcy podjęli decyzję o uprzednim wniesieniu składników majątku, podlegających zbyciu, do innej spółki, termin 
na realizację obowiązku wynosiłby alternatywnie 9 miesięcy). Trzykrotnie termin ten wynosił 12 miesięcy (decyzje Prezesa UOKiK z: 27.10.2011, DKK-
128/2011; 24.10.2013, DKK-135/2013; 6.02.2014, DKK-11/2014), natomiast raz wynosił aż 2 lata (decyzja Prezesa UOKiK z 18.10.2010, DKK-105/2010). 
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ust. 4–5 uokik rodzi jednak wątpliwości czy rozwiązanie to, w kształcie zaproponowanym przez 
ustawodawcę, ma szansę istotnie poprawić sytuację przedsiębiorców będących adresatami de-
cyzji o warunkowej zgodzie na dokonanie koncentracji. 

Ideę wprowadzenia regulacji umożliwiającej tymczasowe nieudostępnianie pewnych elemen-
tów decyzji o wyrażeniu warunkowej zgody na dokonanie koncentracji należy ocenić pozytywnie20. 
Jednakże ograniczenie możliwości „utajnienia” jedynie do tej części decyzji, która określa termin 
na spełnienie warunków, poddaje w wątpliwość celowość i skuteczność instytucji tymczasowego 
nieudostępniania decyzji warunkowej. Nie ulega wątpliwości, że czasowe zachowanie w poufności 
informacji dotyczącej terminu, w którym uczestnicy koncentracji powinni doprowadzić do ziszcze-
nia się określonych warunków, wzmacnia ich pozycję negocjacyjną. Jednakże z ekonomicznego 
punktu widzenia znacznie istotniejszą częścią decyzji niż oznaczenie terminu, do którego nało-
żone przez organ antymonopolowy warunki powinny być spełnione, jest samo określenie tych 
warunków21. I właśnie pozyskanie tej informacji będzie dla potencjalnego kontrahenta znacznie 
bardziej wartościowe. 

W praktyce tymczasowe nieudostępnianie decyzji warunkowej w części dotyczącej terminu 
na spełnienie warunków nałożonych na przedsiębiorców nie wpłynie znacząco na poprawę po-
zycji negocjacyjnej zobowiązanego przedsiębiorcy. Przystępujący do negocjacji inwestor nadal 
będzie miał świadomość tego, że przedsiębiorca został zobowiązany do określonego postępo-
wania i pozyskane informacje będzie mógł wykorzystać do narzucenia drugiej stronie warunków 
mniej korzystnych, odbiegających od warunków rynkowych. Niestety w aktualnym stanie prawnym 
brakuje podstawy prawnej do odroczenia publikacji tej części decyzji, która określa warunki, jakie 
powinny być spełnione. 

Dla pełnego osiągnięcia celów, które miały zostać urzeczywistnione wraz z wejściem w życie 
ustawy nowelizującej, pożądane byłoby rozszerzenie instytucji tymczasowego nieudostępnia-
nia decyzji warunkowej także o możliwość tymczasowego utajnienia warunków nałożonych na 
przedsiębiorców zamierzających przeprowadzić koncentrację22. Włączenie do zakresu informa-
cji, których publikacja mogłaby zostać odroczona, także treści warunków skutkowałoby dalszym 
ograniczeniem jawności działania organów administracji publicznej oraz zmniejszałoby możliwość 
sprawowania kontroli społecznej nad przebiegiem koncentracji. Należałoby jednak rozważyć czy 
w tym przypadku pierwszeństwa nie należałoby raczej przyznać ważnemu interesowi podmiotu, 
na który został nałożony obowiązek realizacji warunku23.

Postulat rozszerzenia zakresu informacji, których publikacja mogłaby zostać odroczona, 
także o treść nałożonych warunków, choć sformułowany na etapie konsultacji społecznych, nie 

20 Kierunek zmian został pozytywnie oceniony także przez S. Dudzika (S. Dudzik, Kontrola koncentracji w świetle ostatnich zmian ustawowych, iKAR 
2015, nr 2(4), s. 39) oraz – jak się wydaje – przez T. Skocznego i M. Kolasińskiego (T. Skoczny i M. Kolasiński, [w:] T. Skoczny (red.), Ustawa o ochronie 
konkurencji i konsumentów. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa 2014,, s. 707–708) i K. Kohutka (Komentarz do art. 19 ustawy o ochronie konkurencji 
i konsumentów, [w:] K. Kohutek, M. Sieradzka, Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz, Wolters Kluwer, LEX, Warszawa 2014).
21 Potrzeby wprowadzenia możliwości odroczenia podania do publicznej wiadomości treści warunków nałożonych na przedsiębiorców były formuło-
wane w toku toczących się postępowań w sprawie wyrażenia zgody na koncentrację (por. decyzja Prezesa UOKiK z 28.06.2011 r., DKK-70/11), jak 
również w toku konsultacji społecznych dotyczących projektu ustawy nowelizującej; por. pkt 11 zestawienia uwag zgłoszonych w toku konsultacji spo-
łecznych projektu nowelizacji ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów (kontrola koncentracji, ochrona konsumentów, uwagi dotyczące pozosta-
łych zagadnień). Zestawienie stanowi załącznik nr 3 do Uzasadnienia nowelizacji ustawy. Dokument dostępny pod adresem: http://legislacja.rcl.gov.pl/
docs//2/85314/85318/85321/dokument64619.pdf (8.02.2015). 
22 S. Dudzik zwraca uwagę na potrzebę rozważenia nieudostępniania decyzji także w zakresie przedmiotów majątkowych, podlegających zbyciu w ramach 
realizacji warunków (S. Dudzik, Kontrola koncentracji…, s. 40). Za potrzebą rozszerzenia zakresu informacji, których publikacja mogłaby być odroczona, 
zdają się opowiadać także T. Skoczny i M. Kolasiński (T. Skoczny, M. Kolasiński, [w:] T. Skoczny (red.), Ustawa o ochronie konkurencji…, s. 707–708).
23 Za przyznaniem pierwszeństwa ważnemu interesowi podmiotu zobowiązanego opowiada się S. Dudzik i wskazuje, że ujawnienie pełnej treści warun-
ków może ingerować w prawo własności i swobodę działalności gospodarczej podmiotu zobowiązanego (por. S. Dudzik, Kontrola koncentracji…, s. 40).
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został uwzględniony z uwagi na to, że jak wskazano: „Tak szeroki zakres informacji utajnianych 
w decyzji przeczyć będzie zasadzie jawności”24. Odmowa uwzględnienia tej propozycji oraz 
sposób jej uzasadnienia zostały poddane krytyce przez T. Skocznego oraz D. Aziewicza, którzy 
wskazują, że takie stanowisko pozostaje w sprzeczności z dopuszczeniem nieudostępniania 
terminu na wykonanie warunków i zwracają uwagę na to, że dla opinii publicznej najistotniejsza 
jest informacja czy zgoda na koncentrację została wydana, czy też nie25. Co więcej, rozszerze-
nie zakresu informacji, których publikacja mogłaby zostać odroczona, poprzez objęcie nim także 
warunków nałożonych na uczestników koncentracji należałoby uznać za spójne z założeniami 
leżącymi u podstaw samej instytucji warunkowej zgody na dokonanie koncentracji. Celem wpro-
wadzenia możliwości wydawania decyzji o wyrażeniu warunkowej zgody na dokonanie koncen-
tracji jest bowiem zmodyfi kowanie pierwotnej koncepcji planowanej koncentracji, w taki sposób, 
aby transakcja nie skutkowała istotnym ograniczeniem na konkurencji na rynku, w szczególności 
przez powstanie lub umocnienie pozycji dominującej na rynku. 

III. Klauzula przeglądowa
Adresatami warunków zawartych w decyzji warunkowej mogą być wyłącznie przedsiębiorcy 

zgłaszający zamiar dokonania koncentracji26. Niewykonanie przez przedsiębiorcę chociaż jedne-
go z warunków określonych w decyzji o wyrażeniu warunkowej zgody na dokonanie koncentracji 
naraża tego przedsiębiorcę na dotkliwe konsekwencje. W sytuacji, gdy zobowiązany pozostaje 
w opóźnieniu z wykonaniem warunku, Prezes UOKiK jest uprawniony do zastosowania sankcji 
dwojakiego rodzaju: 
1) uchylenia decyzji o warunkowej zgodzie na dokonanie koncentracji, a jeżeli koncentracja 

została już dokonana, może on zastosować także środki określone w przepisie art. 21 ust. 
2 uokik;

2) nałożenia na przedsiębiorcę na podstawie przepisu art. 107 uokik kary pieniężnej za każdy 
dzień opóźnienia w wykonaniu decyzji o warunkowej zgodzie na dokonanie koncentracji.
Równoległe zastosowanie obu tych sankcji nie zostało przez ustawodawcę wyłączone – 

w przypadku stosowania ich obu kara pieniężna może zostać wymierzona za okres od następ-
nego dnia po bezskutecznym upływie terminu na spełnienie warunku do dnia wydania decyzji 
uchylającej decyzję o warunkowej zgodzie na dokonanie koncentracji27.

Pomimo że nałożenie na przedsiębiorcę warunków wymaga jego zgody, w praktyce zdarza 
się, że wykonanie niektórych obowiązków określonych w decyzji okazuje się niemożliwe bądź 
znacznie utrudnione. Przyczyny takiego stanu rzeczy mogą wynikać między innymi z upływu czasu 
pomiędzy wydaniem decyzji warunkowej a realizacją warunków oraz wystąpienia już po wydaniu 
decyzji niespodziewanych zmian na rynku. W takich sytuacjach pojawia się pytanie o możliwość 
dokonywania zmian w decyzji o wyrażeniu warunkowej zgody na dokonanie koncentracji. 

24 Pkt 11 zestawienia uwag zgłoszonych w toku konsultacji społecznych projektu nowelizacji ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów (kontrola 
koncentracji, ochrona konsumentów, uwagi dotyczące pozostałych zagadnień). 
25 T. Skoczny, D. Aziewicz, [w:] T. Skoczny (red.), Ustawa o ochronie konkurencji…, s. 708. 
26 Tak: T. Skoczny, M. Kolasiński, [w:] T. Skoczny (red.), Ustawa o ochronie konkurencji…, s. 683 oraz przywołana nam literatura. Tak również: 
E. Stawicki, Komentarz do art. 19 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, [w:] A. Stawicki, E. Stawicki (red.), Ustawa o ochronie konkurencji…. 
Natomiast S. Dudzik zwraca uwagę na to, że nowelizacja nie usunęła wątpliwości w zakresie kręgu podmiotów, mogących być adresatami warunków 
(por. S. Dudzik, Kontrola koncentracji…, s. 39).
27 Por. T. Skoczny, D. Aziewicz, [w:] T. Skoczny (red.), Ustawa o ochronie konkurencji…, s. 705.
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Przepisy regulujące postępowanie prowadzone przez Komisję Europejską w sprawach kon-
troli koncentracji dopuszczają, w uzasadnionych sytuacjach, możliwość przedłużenia terminów 
na wykonanie warunków lub, w wyjątkowych przypadkach, nawet uchylenie, zmianę lub zastą-
pienie zobowiązań. Dokonanie takich modyfi kacji jest możliwe dzięki zamieszczaniu w decyzji 
o warunkowej zgodzie na dokonanie koncentracji wydawanej przez Komisję Europejską tzw. 
klauzuli przeglądowej28.

Analogiczna regulacja, z której dopuszczalność zmiany decyzji o warunkowej zgodzie na do-
konanie koncentracji wynikałaby wprost, nie została jednak przeniesiona do krajowego porządku 
prawnego. Należałoby zatem rozważyć czy pod rządami aktualnie obowiązujących przepisów 
uokik Prezes UOKiK jest uprawniony do zmiany decyzji o warunkowej zgodzie na dokonanie 
koncentracji w zakresie terminów na realizację warunków lub treści samych warunków. 

Niekiedy wskazuje się, że podstawę prawną do zmiany decyzji Prezesa UOKiK o warunko-
wej zgodzie na dokonanie koncentracji może stanowić przepis art. 21 ust. 1 uokik, który zawie-
ra upoważnienie do uchylenia decyzji warunkowej w sytuacji, gdy przedsiębiorcy nie spełniają 
nałożonych na nich warunków, i następnie orzeczenia co do istoty sprawy29. Jednak ponieważ 
zastosowanie tej regulacji możliwe jest wyłącznie na etapie, kiedy koncentracja nie została jesz-
cze dokonana30, praktyczne jej wykorzystanie w celu przesunięcia terminu na wykonanie warun-
ków, czy też zmiany treści tych warunków, wydaje się mało prawdopodobne. W rzeczywistości 
bowiem przedsiębiorcom, którzy uzyskali warunkową zgodę na koncentrację, najczęściej zależy 
na jak najszybszym przeprowadzeniu koncentracji. Dlatego też z jej dokonaniem nie wstrzymują 
się do czasu wypełnienia wszystkich warunków nałożonych na nich w decyzji organu antymono-
polowego. Dążenie do jak najszybszego przeprowadzenia koncentracji wydaje się uzasadnione 
względami ekonomicznymi i pragmatycznymi. Nie może ulegać wątpliwości, że odkładanie mo-
mentu dokonania koncentracji może być niekorzystne z punktu widzenia wszystkich podmiotów 
uczestniczących w tym procesie. Zwykle bowiem od momentu podpisania warunkowej umowy 
dotyczącej koncentracji do dokonania koncentracji podejmowanie znaczących decyzji przez każdy 
z podmiotów zamierzających uczestniczyć w koncentracji będzie wymagało zgody pozostałych 
stron. W konsekwencji przedłużający się okres pomiędzy podpisaniem warunkowej umowy inwe-
stycyjnej dotyczącej koncentracji a dokonaniem koncentracji może skutkować znacznym utrudnie-
niem w zakresie podejmowania istotnych decyzji mających wpływ na funkcjonowanie uczestników 
koncentracji. Ponadto, im okres pomiędzy podpisaniem umowy warunkowej a dniem dokonania 
koncentracji jest dłuższy, tym większa niepewność w zakresie tego czy transakcja w zamierzo-
nym kształcie w ogóle zostanie przeprowadzona. Z powyższych względów ewentualne trudności 
z terminowym wykonaniem włożonych na przedsiębiorców w decyzji warunkowej obowiązków 
pojawiają się już na etapie, kiedy koncentracja została dokonana. Na tym etapie zmiana decyzji 
na podstawie przepisu art. 21 ust. 1 uokik byłaby jednak niedopuszczalna.

Pewną namiastkę klauzuli przeglądowej istniejącej w postępowaniach prowadzonych przez 
Komisję Europejską może w krajowym porządku prawnym stanowić przepis art. 155 k.p.a., 
dopuszczający uchylenie lub zmianę decyzji ostatecznej, na mocy której strona nabyła prawo, 

28 Pkt 71 Zawiadomienia Komisji w sprawie środków zaradczych dopuszczalnych na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 i rozporządzenia 
Komisji (WE) nr 802/2004 (2008/C 267/01). 
29 Por. D. Wolski, Wybrane zagadnienia…, s. 45.
30 C. Banasiński, E. Piontek, Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa 2009, s. 382.
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jeżeli przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony, a strona wyrazi na to zgo-
dę. Możliwość zmiany decyzji warunkowej w oparciu o przywołaną podstawę prawną jest jednak 
ograniczona ze względu na przepis art. 82 ust. 1 uokik, zgodnie z którym od decyzji Prezesa 
UOKiK stronie nie przysługują środki prawne wzruszenia decyzji przewidziane w k.p.a. dotyczące 
zmiany decyzji. Powyższe oznacza, że w postępowaniu w sprawie kontroli koncentracji instytucja 
zmiany decyzji może zostać zastosowana przez organ tylko z urzędu w ramach przysługującej mu 
władzy dyskrecjonalnej, a zwrócenie się przez stronę z żądaniem zmiany decyzji warunkowej nie 
będzie obligowało Prezesa UOKiK do wydania orzeczenia w tym zakresie31. To z kolei wyklucza 
możliwość zainicjowania przez stronę postępowania sądowego w celu kontroli stanowiska organu 
antymonopolowego, gdy pomimo ziszczenia się wszystkich przesłanek określonych w przepisie 
art. 155 k.p.a. decyzja warunkowa nie zostałaby przez Prezesa UOKiK zmieniona.

IV. Zmiany w procedurze uzgadniania warunków 
Przepisy ustawy antymonopolowej w brzmieniu obowiązującym do 18 stycznia 2015 r. w spo-

sób wyraźny przyznawały uprawienie do przedstawienia warunków, od których przyjęcia uzależ-
nione było wydanie decyzji o wyrażeniu zgody (warunkowej) na dokonanie koncentracji, jedynie 
Prezesowi UOKiK32. Stąd w doktrynie podnoszone były wątpliwości czy analogiczne uprawnienie 
przysługuje także przedsiębiorcy uczestniczącemu w koncentracji. Według stanowiska dominu-
jącego do przedstawienia propozycji warunków przedsiębiorca również był legitymowany33. Taki 
pogląd znajdował swoje oparcie przede wszystkim w przepisie art. 96 ust. 2 uokik stanowiącym, 
że w przypadku przedstawienia warunków przez przedsiębiorcę termin 2-miesięczny, w którym 
postępowanie antymonopolowe w sprawach koncentracji powinno zostać zakończone, ulegał 
przedłużeniu o 14 dni. Choć w zakresie legitymacji przedsiębiorcy do proponowania warunków 
pojawiały się także stanowiska odmienne34. 

Przepisy nie regulowały także w sposób wyczerpujący samej procedury proponowania warun-
ków przez przedsiębiorcę. Uważano wówczas, że możliwość zaproponowania przez przedsiębiorcę 
uczestniczącego w koncentracji warunków istniała na różnych etapach postępowania – warunki 
takie mogły zostać zaproponowane nie tylko jako odpowiedź na warunki zaproponowane przez 
Prezesa UOKiK, lecz także wcześniej35. Możliwość przedstawiania warunków alternatywnych 
wobec tych wskazywanych przez Prezesa UOKiK była przez przedsiębiorców wykorzystywana36. 

Ustawa nowelizująca porządkuje procedurę proponowania warunków, od których przyjęcia 
uzależnione jest wydanie decyzji o wyrażeniu zgody (warunkowej) na dokonanie koncentracji, 
usuwając szereg wątpliwości dotyczących kręgu podmiotów legitymowanych do przedstawienia 
warunków. Wprowadzonych przepisów nie można jednak traktować jako wyczerpującego uregu-
lowania procedury przedstawiania warunków oraz uzgadniania ostatecznej ich treści. Regulacja 

31 Por. wyr. SO w Warszawie z 17.04.2014 r., XVII AmA 23/13. Pobrano z: http://orzeczenia.warszawa.so.gov.pl/details/$N/154505000005127_XVII_
AmA_000023_2013_Uz_2014-04-17_001 (28.03.2015).
32 Przepis art. 95 ust. 2 uokik w brzmieniu obowiązującym do 18.01.2015 r. stanowił, że Prezes Urzędu może przedstawić przedsiębiorcy lub przedsię-
biorcom uczestniczącym w koncentracji warunki, o których mowa w art. 19 ust. 2, wyznaczając termin na ustosunkowanie się do zgłoszonej propozycji; 
brak odpowiedzi lub odpowiedź negatywna powoduje wydanie decyzji, o której mowa w art. 20 ust. 1.
33 C. Banasiński, E. Piontek, Ustawa o ochronie konkurencji…, s. 792.
34 M. Błachucki, System postępowania antymonopolowego w sprawach kontroli koncentracji przedsiębiorców, Wydawnictwo Naukowe UMK, Warszawa 
2012, s. 296.
35 C. Banasiński, E. Piontek, Ustawa o ochronie konkurencji…, s. 792.
36 Por. decyzje Prezesa UOKiK z: 25.02.2009 r., DKK-9/09; 12.07.2010 r., DKK-64/10 oraz 5.09.2011 r., DKK-101/11. 
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ta jedynie w sposób ramowy określa sposoby komunikacji pomiędzy przedsiębiorcami zgłasza-
jącymi zamiar dokonania koncentracji a organem antymonopolowym. 

Istotną zmianą w tym zakresie jest wprowadzenie rozwiązania zbliżonego do istniejącego 
w prawie unijnym statement of objections37, zobowiązującego Prezesa UOKiK do poinformowania 
przedsiębiorcy lub przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji o zastrzeżeniach wobec kon-
centracji jeszcze przed wydaniem decyzji kończącej postępowanie antymonopolowe. Instytucja ta 
stanowi rozwinięcie dotychczasowej regulacji zawartej w przepisie art. 74 uokik, zgodnie z którym 
Prezes UOKiK, wydając decyzję kończącą postępowanie, uwzględnia tylko zarzuty, do których 
strony mogły się ustosunkować. Tym samym zastrzeżenia wobec koncentracji nie stanowią zu-
pełnego novum w polskim prawie antymonopolowym38. 

Instytucja zastrzeżeń wobec koncentracji znajduje zastosowanie w sprawach, w których 
istnieje uzasadnione prawdopodobieństwo istotnego ograniczenia konkurencji na rynku w wyni-
ku dokonania koncentracji (art. 96a ust. 3 uokik). Co istotne, choć zastrzeżenia Prezesa UOKiK 
formułowane w tym trybie muszą bezwzględnie być powiązane z kryteriami oceny koncentracji, 
to nie mają one charakteru defi nitywnego39. Oznacza to, że przedstawienie zastrzeżeń co do 
planowanej koncentracji nie uniemożliwia wydania po przeprowadzeniu postępowania antymo-
nopolowego decyzji wyrażającej bezwarunkową zgodę na dokonanie koncentracji40. 

Organ antymonopolowy nie może poprzestać na samym sformułowaniu zastrzeżeń, ale zo-
bowiązany jest również do ich uzasadnienia. Uzasadnienie powinno w bezpośredni sposób od-
nosić się do kryteriów oceny planowanej koncentracji, a w szczególności powinno z niego jasno 
wynikać, z jakich przyczyn Prezes UOKiK uznaje, że zachodzi uzasadnione prawdopodobieństwo 
istotnego ograniczenia konkurencji na rynku w wyniku dokonania koncentracji w sposób opisany 
przez przedsiębiorcę. 

Uzyskanie przez przedsiębiorców zamierzających dokonać koncentracji informacji o zastrze-
żeniach jeszcze przed wydaniem decyzji kończącej postępowanie w sprawie koncentracji będzie 
miało walor informacyjny, ale przede wszystkim umożliwi im przedstawienie swojego stanowiska 
i podjęcie próby przekonania organu antymonopolowego, że przeprowadzenie koncentracji w za-
proponowanym przez przedsiębiorców zamierzających dokonać koncentracji kształcie nie wpły-
nie istotnie na konkurencję na rynku. Będzie stanowiło również impuls do przygotowania przez 
przedsiębiorcę własnej propozycji warunków, które następnie będą mogły zostać zaprezentowane 
organowi antymonopolowemu. 

W obecnym stanie prawnym przedsiębiorca może ustosunkować się do zastrzeżeń Prezesa 
UOKiK w terminie 14 dni od dnia ich doręczenia (art. 96a ust. 4 uokik)41. Przedstawiając swoje 
stanowisko, może on od razu przedstawić proponowane przez siebie warunki i zobowiązać się 
do ich spełnienia (art. 96a ust. 6 uokik). Może też, bez utraty uprawnienia do zaproponowania 
warunków na późniejszym etapie postępowania, poprzestać na przedstawieniu argumentacji 

37 R. Gago, P.K. Rosiak, Uwagi dotyczące zakresu postanowienia o wszczęciu postępowania w świetle wymogu zapewnienia realizacji prawa do obrony 
oraz w związku z zakresem unijnego postanowienia o przedstawieniu zarzutów (Statement of objections), iKAR 2013, nr 7(2), s. 45.
38 S. Dudzik, Kontrola koncentracji…, s. 34; M. Bernatt, Sprawiedliwość proceduralna w postępowaniu przed organem ochrony konkurencji, Wydawnictwo 
Naukowe Wydziału Zarządzania UW, Warszawa 2011, s. 112–113. Odmiennie T. Skoczny, M. Modzelewska de Raad [w:] T. Skoczny (red.), Ustawa 
o ochronie konkurencji…, s. 1175.
39 T. Skoczny, M. Modzelewska de Raad, [w:] T. Skoczny (red.), Ustawa o ochronie konkurencji…, s. 1175.
40 Por. K. Kohutek, Komentarz do art. 96(a) ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, [w:] K. Kohutek, M. Sieradzka, Ustawa o ochronie konkurencji…
41 Ten, stosunkowo krótki, termin może zostać przez Prezesa UOKiK przedłużony na uzasadniony wniosek przedsiębiorcy o nie więcej niż dalsze 
14 dni (art. 96a ust. 4 uokik). 
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zmierzającej do przekonania Prezesa UOKiK, że przeprowadzenie koncentracji w kształcie pier-
wotnie zaplanowanym nie spowoduje istotnego ograniczenia konkurencji. 

W przypadku, gdy podmiotem przedstawiającym warunki jest Prezes UOKiK, przedsiębiorca 
ma możliwość ustosunkowania się do nich w terminie 14 dni od dnia ich doręczenia – termin ten 
może zostać przedłużony o nie więcej niż 14 dni na uzasadniony wniosek przedsiębiorcy (art. 96a 
ust. 5 w zw. z art. 96a ust. 4 uokik). W odpowiedzi na przedstawienie warunków przedsiębiorca 
może również przedstawić proponowane przez siebie warunki (art. 96a ust. 6 uokik). 

Nowelizacja utrzymuje poprzednio obowiązującą zasadę, zgodnie z którą nałożenie na 
przedsiębiorców w decyzji o warunkowej zgodzie na dokonanie koncentracji zobowiązań do wy-
konania określonych warunków wymaga zaakceptowania tych warunków zarówno przez Prezesa 
UOKiK, jak i przez przedsiębiorcę. Oznacza to, że zarówno brak przekazania przez przedsiębiorcę 
Prezesowi UOKiK stanowiska odnośnie do warunków zaproponowanych przez Prezesa UOKiK 
w ustawowym terminie (traktowany jako konkludentna odmowa), wyraźna odmowa przyjęcia ta-
kich warunków przez przedsiębiorcę, jak i odmowa akceptacji przez Prezesa UOKiK warunków 
przedstawionych przez przedsiębiorcę (akceptacja przez Prezesa UOKiK warunków musi być 
dokonana w sposób wyraźny) będą co do zasady skutkowały wydaniem decyzji o zakazie kon-
centracji (art. 96a ust. 7 uokik). Chyba że na skutek przedłużających się uzgodnień postępowanie 
prowadzone przez organ antymonopolowy nie zostałoby zakończone w terminie miesiąca od dnia 
jego wszczęcia (art. 96 ust. 1 uokik), a w przypadku koncentracji bardziej złożonych określonych 
w art. 96a ust. 1 pkt 1–3 uokik – w terminie 5 miesięcy od tego dnia, gdyż upływ tych terminów 
skutkuje uchyleniem zakazu dokonania koncentracji (art. 97 ust. 2 uokik). 

Takie ukształtowanie procedury uzgadniania warunków, na jakich planowana koncentracja 
miałaby zostać dokonana, powinno usprawnić komunikację pomiędzy organem antymonopolowym 
a przedsiębiorcami uczestniczącymi w koncentracji. Nie gwarantuje ono jednak w dostateczny 
sposób przyspieszenia postępowania w sprawie zgłoszenia zamiaru koncentracji. Ustawodawca 
wprowadził co prawda stosunkowo krótkie terminy na ustosunkowanie się przez przedsiębiorców 
do zastrzeżeń Prezesa UOKiK i formułowanych przez niego propozycji odnośnie do warunków. Nie 
określił jednak najpóźniejszego możliwego terminu, w którym Prezes UOKiK mógłby poinformować 
przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji o zastrzeżeniach wobec koncentracji42. Oznacza 
to, że formalnie organ antymonopolowy może takie zastrzeżenia przedstawić w dowolnym momen-
cie, także w końcowej fazie postępowania, co w sposób oczywisty wpłynie na konieczność prze-
dłużenia postępowania. Przepisy nie określają także momentu, do którego organ antymonopolowy 
powinien przedstawić propozycję warunków oraz nie wskazują, w jakim terminie Prezes UOKiK 
powinien ustosunkować się do warunków przedstawionych przez przedsiębiorcę. Wnioskować na-
leży, że stanowisko organu antymonopolowego odnośnie do warunków zaproponowanych przez 
przedsiębiorcę może zostać wyrażone najpóźniej w decyzji kończącej prowadzone postępowanie. 
Dlatego też to czy zmiany w zakresie procedury uzgadniania warunków rzeczywiście wpłyną na 
przyspieszenie postępowań w sprawie kontroli koncentracji w znacznej mierze będzie uzależnione 
od szybkości procedowania organu antymonopolowego i stosowania nowych regulacji w praktyce. 

42 Postulat taki został zgłoszony na etapie konsultacji społecznych. Uwaga ta nie została jednak uwzględniona. Jako uzasadnienie wskazano: „Wprowadzenie 
takiego terminu nie jest możliwe. Zdarzają się sytuacje, że zastrzeżenia pojawiają się dopiero na końcowym etapie postępowania, co spowodowane 
może być koniecznością przeprowadzenia szczegółowego badania rynku”. Pkt 18 zestawienia uwag zgłoszonych w toku konsultacji społecznych pro-
jektu nowelizacji ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów (kontrola koncentracji, ochrona konsumentów, uwagi dotyczące pozostałych zagadnień). 
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V. Wnioski końcowe i de lege ferenda
Przy ocenie zmian wprowadzonych przez ustawodawcę do regulacji prawnej warunkowej 

zgody na dokonanie koncentracji nie można zapominać, że u podstaw wydania decyzji warun-
kowej leży przekonanie, że dokonanie koncentracji w sposób pierwotnie przez przedsiębiorców 
zaplanowany skutkowałoby istotnym ograniczeniem konkurencji, w szczególności przez powstanie 
lub umocnienie pozycji dominującej. Z tego też powodu należałoby uznać, że wykonanie przez 
przedsiębiorców wszystkich nałożonych na nich w decyzji warunków leży w interesie publicznym. 
Nie należy zapominać, że brak realizacji choć jednego z warunków nie tylko będzie skutkował 
dokonaniem koncentracji z naruszeniem przepisów i możliwością nałożenia na przedsiębiorców 
uczestniczących w koncentracji kar pieniężnych, lecz także  może przede wszystkim istotnie 
zaburzyć konkurencję na rynku w taki sposób, że przywrócenie jej równowagi może okazać się 
niemożliwe. Powyższe oznacza, że w interesie publicznym leży odpowiednie ukształtowanie tych 
instytucji przewidzianych w ustawie, których celem jest zachowanie efektywnej konkurencji na rynku.

Ograniczenie możliwości odroczenia podania do publicznej wiadomości jedynie tego frag-
mentu decyzji warunkowej, który określa długość terminu wyznaczonego na realizację warunków, 
nie stanowi dostatecznej gwarancji dla przedsiębiorcy zobowiązanego, że nie będzie on musiał 
w celu terminowego wykonania określonych obowiązków dokonywać czynności na warunkach 
nierynkowych. Przed taką sytuacją daleko bardziej zabezpieczałoby go zachowanie w poufności 
treści warunków, ku czemu brakuje jednak podstaw prawnych. Dlatego też należałoby rozważyć 
rozszerzenie możliwości tymczasowego nieudostępniania decyzji warunkowej także o informacje 
dotyczące treści obowiązków, które mają być wykonane. Takie rozwiązanie wydaje się atrakcyjne 
nie tylko z punktu widzenia zobowiązanego przedsiębiorcy. Za jego wprowadzeniem przemawia-
ją także względy związane z ochroną interesu publicznego – odroczenie podania do publicznej 
wiadomości treści warunków mogłoby przyczynić się do zwiększenia szansy na terminowe i pra-
widłowe wykonanie wszystkich warunków, a w konsekwencji zapobiec zaburzeniu konkurencji na 
rynku. Co więcej, znacznie zmniejszałoby ono ryzyko, że przedsiębiorca, stojąc przed wyborem 
czy wykonać nałożony na niego obowiązek na warunkach rażąco nierynkowych narzuconych przez 
kontrahenta, czy nie, świadomie podejmie decyzję o zaniechaniu wykonania warunku, licząc się 
ze wszystkimi wiążącymi się z tym konsekwencjami. 

Należałoby także postulować wprowadzenie do krajowego porządku prawnego rozwiązania 
zbliżonego do klauzuli przeglądowej funkcjonującej w prawie europejskim i wprowadzenie do uokik 
przepisu, umożliwiającego żądanie przez stronę już po wydaniu decyzji warunkowej przedłużenia 
terminów wyznaczonych na realizację warunków oraz modyfi kacji treści tych warunków. Powyższa 
możliwość powinna, podobnie jak zostało to przyjęte w prawie europejskim43, być dopuszczalna 
jedynie w sytuacjach uzasadnionych, w szczególności, gdy realizacja decyzji warunkowej w pier-
wotnym kształcie jest niemożliwa z przyczyn niezależnych od zobowiązanego przedsiębiorcy44. Za 
uregulowaniem możliwości wprowadzania zmian w decyzji warunkowej w sytuacji, gdy realizacja 
pierwotnie nałożonych na przedsiębiorcę warunków okazuje się niemożliwa z przyczyn nieleżących 
po stronie podmiotu zobowiązanego, przemawia przede wszystkim to, że przesunięcie terminu 

43 Pkt 71 Zawiadomienia Komisji w sprawie środków zaradczych dopuszczalnych na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 i rozporządzenia 
Komisji (WE) nr 802/2004 (2008/C 267/01).
44 Pkt 72 Zawiadomienia Komisji w sprawie środków zaradczych….
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czy też modyfi kacja pierwotnych warunków w większości przypadków mogłyby mieć znacznie 
mniej negatywny wpływ na stan konkurencji na rynku niż przeprowadzenie koncentracji przy bra-
ku terminowej realizacji pierwotnych warunków. Nie ulega również wątpliwości, że wprowadzenie 
pewnych modyfi kacji (przedłużenie terminu czy też wprowadzenie nowych warunków w miejsce 
dotychczasowych) do decyzji warunkowej w sposób prostszy i bardziej efektywny ograniczyłoby 
istotne zakłócenie konkurencji na rynku niż następcze stosowanie przez Prezesa UOKiK środków 
określonych w przepisie art. 21 ust. 1 uokik. W wielu przypadkach przywrócenie efektywnej kon-
kurencji po dokonaniu koncentracji z naruszeniem warunków nałożonych na przedsiębiorcę nie 
będzie możliwe. Za przepisami dopuszczającymi możliwość wprowadzania zmian w decyzjach 
warunkowych przemawia także okoliczność, że najczęściej nałożone na przedsiębiorcę warunki 
nie są jedynymi zobowiązaniami, których realizacja zapobiegałaby istotnemu wpływowi na konku-
rencję. Oznacza to, że warunki określone w decyzji warunkowej, których realizacja nie jest moż-
liwa, mogłyby zostać zastąpione przez inne warunki (alternatywne) bez powstania negatywnych 
konsekwencji w zakresie konkurencji na rynku. 

Oceniając uregulowanie przez ustawodawcę zastrzeżeń Prezesa UOKiK odnośnie do plano-
wanej koncentracji, należy stwierdzić, że stanowią one jedynie namiastkę istniejącego w prawie 
unijnym statement of objections. Wydaje się, że instytucja zastrzeżeń będzie przede wszystkim 
pełniła funkcję inicjującą kontakt przedsiębiorcy z organem antymonopolowym, a w mniejszym 
zakresie służyła realizacji prawa do obrony45. Dla zapewnienia pełnej efektywności zastrzeżeń 
odnośnie do planowanej koncentracji pożądane byłoby, aby były one przez Prezesa UOKiK for-
mułowane i przekazywane przedsiębiorcom na wczesnym stadium postępowania antymonopo-
lowego w sprawie koncentracji. Zgłaszanie zastrzeżeń na końcowym etapie postępowania, tuż 
przed wydaniem decyzji w sprawie koncentracji, będzie skutkowało przedłużeniem postępowa-
nia i niekorzystnym z ekonomicznego punktu widzenia utrzymywaniem stanu niepewności co 
do wyniku postępowania. Na marginesie warto wspomnieć, że choć w toku konsultacji społecz-
nych postulat określenia najpóźniejszego możliwego terminu, w którym Prezes UOKiK mógłby 
przedstawić przedsiębiorcy zastrzeżenia, został zgłoszony, to jednak uwaga ta nie spotkała się 
z aprobatą46. Wydaje się, że takie ograniczenie organu antymonopolowego terminem określo-
nym w ustawie nie byłoby uzasadnione. Wskazane jednak byłoby, aby kwestia najpóźniejszego 
momentu na przedstawienie zastrzeżeń została uregulowana w wyjaśnieniach wydanych przez 
organ antymonopolowy na podstawie art. 31a uokik. 

Podsumowując należałoby stwierdzić, że zmiany wprowadzone przez ustawodawcę do re-
gulacji prawnej warunkowej zgody na dokonanie koncentracji mają przede wszystkim charakter 
porządkujący, a ich głównym celem jest inicjowanie i usprawnienie komunikacji pomiędzy przed-
siębiorcami zamierzającymi dokonać koncentracji a organem antymonopolowym. Nie wydaje się, 
aby mogły one znacząco wpłynąć na poprawę sytuacji przedsiębiorców, wobec których wydana 
zostanie decyzja o warunkowej zgodzie na dokonanie koncentracji. Nie zmienia to faktu, że kie-
runek zainicjowanych zmian należy ocenić pozytywnie. 

45 Tak również S. Dudzik, Kontrola koncentracji …, s. 36.
46 Por. pkt 18 zestawienia uwag zgłoszonych w toku konsultacji społecznych projektu nowelizacji ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów (kon-
trola koncentracji, ochrona konsumentów, uwagi dotyczące pozostałych zagadnień).
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Streszczenie
Artykuł jest głosem w dyskusji dotyczącej możliwości rozstrzygania sporów z zakresu prawa 
konkurencji za pomocą arbitrażu. Stanowi polemikę z artykułem autorstwa Piotra Nowaczyka 
i Szymona Sypa, którzy opowiedzieli się za możliwością rozstrzygania sporów z zakresu prawa 
konkurencji w drodze arbitrażu. Autor przedstawia argumenty dotyczące publicznoprawnego 
charakteru regulacji, jaką jest prawo konkurencji i skutków z tego wynikających, w szczególności 
w zakresie celów realizowanych regulacjami oraz kontroli nad orzecznictwem z tego zakresu, 
a także trudności z potencjalną egzekucją rozstrzygnięć zapadłych w arbitrażu.

Słowa kluczowe: arbitraż; prawo konkurencji; prawo antymonopolowe.

I. Uwagi wprowadzające
Niniejszy tekst stanowi głos w dyskusji dotyczącej możliwości rozstrzygania sporów z wyko-

rzystaniem prawa konkurencji w drodze arbitrażu, zapoczątkowanej artykułem autorstwa Panów 
Piotra Nowaczyka i Szymona Sypa1.

Autorzy przywołanego tekstu na początku artykułu (w streszczeniu) stawiają pytania „1) czy 
arbiter może (a może musi) stosować prawo konkurencji? (w kontekście dopuszczalności poddania 
sporu pod arbitraż); 2) które prawo konkurencji powinien stosować arbiter?”. Mimo tak postawionych 
pytań Panowie P. Nowaczyk i S. Syp poświęcają gros swojego tekstu innemu zagadnieniu – czy 
arbiter może rozstrzygać spory powstałe w związku z naruszeniem prawa konkurencji oraz, czy 
spór z zakresu prawa konkurencji może, a jeżeli tak to jak, być rozstrzygany w arbitrażu? Lektura 
w szczególności przedstawionego tam kazusu prowadzi do wniosku, iż to drugie jest podstawo-
wym zagadnieniem, którym zajęli się Autorzy. Jest to jednak zasadniczo inna kwestia niż stawiana 
w pytaniach. Bowiem o ile stawiane przez Nich pytania sugerują pomocnicze stosowanie prawa 
konkurencji przy rozstrzyganiu sporu handlowego, o tyle pytanie o rozstrzyganie sporu z zakresu 

* Doktor nauk prawnych; adwokat; e-mail: bagdzin@cicero.law.uj.edu.pl.
1 P. Nowaczyk, Sz. Syp, Arbitraż a prawo konkurencji – wybrane zagadnienia teoretyczne i praktyczne, iKAR 2013, nr 5(2), s. 81.
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objętego prawem konkurencji oznacza, iż podstawową regulacją prawną „używaną” przez arbi-
trów będzie prawo konkurencji. Dodajmy, iż chodzi tu o prawo konkurencji w wąskim rozumieniu, 
a więc inaczej ujmując – o prawo antymonopolowe.

Co więcej, Panowie P. Nowaczyk i S. Syp używają terminów „międzynarodowy arbitraż han-
dlowy” i „arbitraż handlowy” zamiennie, co z kolei sugeruje, iż wnioski dla arbitrażu międzynaro-
dowego są też właściwe dla arbitrażu handlowego jako takiego, a więc także krajowego.

„Autorzy niniejszego artykułu zajmują stanowisko, że spory handlowe w Polsce, a dotyczące 
roszczeń z zakresu prawa konkurencji, mogą być poddane arbitrażowi na gruncie prawa polskie-
go oraz arbitrzy mogą stosować również polskie prawo konkurencji. Nie ma bowiem żadnych 
racjonalnych powodów, dla których arbitraż miałby zostać wyłączony, a arbitrzy nie mieli takich 
samych kompetencji, jakie mają sędziowie sądów powszechnych”2.

Autor niniejszego tekstu ma przekonanie, iż obok listy argumentów za stosowaniem w arbi-
trażu prawa konkurencji, nie należy zapominać o istnieniu racjonalnych powodów dla wyłączenia 
arbitrażu jako sposobu rozstrzygania sporów z zakresu prawa konkurencji, i widząc potrzebę ich 
przedstawienia oraz pewnego uporządkowania dyskusji, przedstawia poniższy głos.

Należy odróżnić dwie kwalifi kacje prawne: (1) dochodzenia roszczeń powstałych wskutek 
naruszenia prawa konkurencji oraz (2) rozstrzygania (przez sąd arbitrażowy) sporów z zakresu 
prawa konkurencji (per se).

II. Dochodzenie roszczeń powstałych 
wskutek naruszenia prawa konkurencji

Nie powinno być wątpliwości, iż w przypadku stwierdzenia np. deliktu z zakresu prawa kon-
kurencji, roszczenia między przedsiębiorcami – pokrzywdzonym praktyką a naruszającym – mogą 
być dochodzone na drodze arbitrażu3, podobnie jak i na drodze cywilnoprawnej przed sądem po-
wszechnym. W przypadku dochodzenia roszczeń, np. związanych z nadużyciem pozycji dominu-
jącej, poszkodowany taką praktyką kontrahenta może, także w imię wszystkich wskazanych przez 
Panów P. Nowaczyka i S. Sypa przewag4 arbitrażu nad sądownictwem powszechnym, wybrać 
drogę polubowną. Niezależnie od faktu, iż autor nie ma przekonania, jakoby sądy powszechne 
nie gwarantowały przestrzegania tajemnicy przedsiębiorstwa lub też nie zachowywały się dys-
krecjonalnie, dopuszcza i rozumie wybór arbitrażu. Mogą za takim wyborem przemawiać inne, 
niewymienione przez Panów P. Nowaczyka i S. Sypa względy, np. chęć pozostania w możliwie 
jak najlepszych relacjach handlowych z kontrahentem.

Dochodzenie roszczeń powstałych w związku z naruszeniem prawa konkurencji na drodze 
arbitrażu nie budzi u autora obiekcji ani systemowych, ani wynikających z istnienia zdatności 
arbitrażowej ewentualnego sporu. Otwartym pozostaje pytanie, na ile może to być jednak po-
wszechna droga, z uwagi przede wszystkim na rodzaje relacji, jakie łączą przedsiębiorców i brak 
stosownych klauzul o odpowiedniej treści.

2 P. Nowaczyk, S. Syp, Arbitraż a prawo konkurencji…, s. 86.
3 Oczywiście, o ile strony sporu łączy umowa ze stosownym zapisem na sąd polubowny.
4 „Nie ulega wątpliwości, iż zaletami arbitrażu są zasadniczo: prostsza niż sądownictwa powszechnego procedura, przewidywalne z góry koszty, jed-
noinstancyjność i szybkość postępowania. (…) sąd polubowny jest dyskretny, postępowanie poufne, gwarantuje więc poszanowanie interesów stron 
i ich tajemnic handlowych (przedsiębiorstw)”; P. Nowaczyk, S. Syp, Arbitraż a prawo konkurencji…, s. 82.
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III. Rozstrzyganie przez sąd arbitrażowy sporów 
z zakresu prawa konkurencji

Powyższe należy wyraźnie oddzielić od kwestii stosowania przez arbitrów prawa konkurencji 
przy rozstrzyganiu sporu, a w szczególności rozstrzygania sporu z zakresu prawa konkurencji. 

To, dlaczego arbitrzy powinni być co najmniej wstrzemięźliwi w zakresie dopuszczenia do 
rozstrzygania spraw z zakresu prawa konkurencji, wynika z kilku powodów; pierwszy to kwestia 
istniejących w Polsce (choć nie tylko) regulacji prawnych, które wskazują na organy stosujące 
prawo konkurencji, drugi to kwestie systemowe, w szczególności charakter regulacji prawnej, jaką 
jest prawo konkurencji, trzeci dotyczy istnienia zdatności arbitrażowej takiego sporu. 

Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów5 (dalej: uokik) zawiera przepis art. 1 ust. 3, 
który wskazuje na organy stosujące ustawę6. Przepis ten ma charakter ius cogens, co oznacza, iż 
strony nie mogą w ramach swobody umów wyłączyć jego stosowania. Podobnie jest też w prawie 
unijnym; to Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, niezależnie od woli stron, będzie (osta-
tecznie) oceniał np. charakter określonego porozumienia. W prawie unijnym w związku z obo-
wiązującym od 1 maja 2004 r. rozporządzeniem 1/20037 problem stosowania prawa konkurencji 
w arbitrażu per analogiam do sądów powszechnych stał się przedmiotem różnych analiz8, jednak 
zdaniem autora także i tu jest wiele powodów dla bycia wstrzemięźliwym co do stosowania unij-
nego prawa konkurencji w arbitrażu. 

Zwolennicy stosowania w arbitrażu prawa konkurencji przywołują orzeczenia w sprawie Eco 
Swiss9 czy Mostaza Claro10 jako argument za uznaniem potrzeby stosowania przez arbitrów prawa 
konkurencji. Problem w tym, że analiza tych, a także innych orzeczeń Trybunału wcale nie prowa-
dzi do tak jednoznacznych wniosków. Jeżeli uznamy, że szeroko rozumiana polityka stosowania 
unijnego prawa konkurencji obejmuje mechanizmy kontrolne czy interwencyjne w zakresie jedno-
litej interpretacji prawa, to należy stwierdzić, iż sądy arbitrażowe są poza tak rozumianą polityką. 
Już w Nordsee11 Trybunał uznał, że sąd arbitrażowy nie jest sądem w rozumieniu Traktatu i nie 
ma możliwości zwracać się z pytaniami prejudycjalnymi. Stanowisko to potwierdził potem m.in. 
w sprawie Denuit12. Do tego należy dodać brak wiedzy Komisji o toczących się sprawach czy 
możliwości występowania jako amicus curiae. 

Brzmienie przepisu art. 1 ust. 3 uokik każe także rozważyć kwestię skuteczności potencjalnego 
orzeczenia sądu arbitrażowego rozstrzygającego spór z zakresu prawa konkurencji. Regulamin 
Arbitrażowy Międzynarodowej Izby Handlowej – o którym panowie Piotr Nowaczyk i Szymon Syp 

 5 Ustawa z 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 184).
 6 Art. 1. 1. Ustawa określa warunki rozwoju i ochrony konkurencji oraz zasady podejmowanej w interesie publicznym ochrony interesów przedsię-
biorców i konsumentów.
2. Ustawa reguluje zasady i tryb przeciwdziałania praktykom ograniczającym konkurencję oraz praktykom naruszającym zbiorowe interesy konsumentów, 
a także antykonkurencyjnym koncentracjom przedsiębiorców i ich związków, jeżeli te praktyki lub koncentracje wywołują lub mogą wywoływać skutki 
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Ustawa określa także organy właściwe w sprawach ochrony konkurencji i konsumentów.
 7 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 L 1 z 4.01.2003 r.
 8 Na przykład J. Kociubiński, Arbitraż w europejskim prawie konkurencji – zarys problemu, „Kwartalnik ADR” 2012, nr 2(18), s. 163 i nast. 
 9 Eco Swiss China Time Limited v. Benetton International NV, C-126/97, [1999] ECR I-3055.
10 Eliza Maria Mostaza Claro v. Centro Movil Milenium SL, C-168/05, [2006] ECR I-10421.
11 Nordsee Deutsche Hochseefi scherei GmbH v. Reederei Mond Hochseefi scherei Nordstern AG & Co. KG i Reederei Friedrich Busse Hochseefi scherei 
Nordstern AG & Co.KG, C-102/81, [1982] ECR 1095.
12 Guy Denuit i Betty Cordenier v. Transorient - Mosaique Voyages and Culture SA., C-125/04, [2005] ECR I-923.
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piszą w nr 5(2) iKARa z 2013 r.13 – zawiera w art. 41 klauzulę generalną14, która, co najmniej, każe 
się zastanowić czy nie stanowi naruszenia regulaminu orzekanie z zastosowaniem prawa konku-
rencji w przypadku, gdy istnieją wątpliwości co do zapewnienia wykonalności wyroku. Możemy 
sobie wyobrazić także sytuację, gdy bez stwierdzenia owego naruszenia, a tylko na podstawie 
prawdopodobieństwa strony uznają, iż roszczenie jest zasadne i np. w sądzie arbitrażowym zapad-
nie wyrok dotyczący zgłoszonych roszczeń. Jaka jest wartość takiego rozstrzygnięcia w sytuacji, 
gdy organ właściwy do rozstrzygania uzna, że naruszenia nie było? Czy stanowi to przesłankę 
wznowienia postępowania? Raczej nie, bowiem ustalenia organu nie były brane pod uwagę przy 
rozstrzyganiu sporu, nic w stanie faktycznym nie uległo zmianie, po prostu okazało się, że ocena 
arbitrów była inna niż organu (co nie musi znaczyć, że zła).

Oczywiście mamy kontrolę sądową i możliwość unieważnienia wyników arbitrażu czy od-
mówienia wykonalności orzeczeniu zapadłemu w drodze arbitrażu, w przypadku uznania przez 
sąd, iż doszło do naruszenia prawa konkurencji. „Rozwiązanie takie nie wpływa negatywnie na 
swobodę arbitrów w organizacji postępowania, pozostawia także nienaruszone zasady elastycz-
ności i nieformalności będące u podstaw arbitrażu. Natomiast w takim przypadku pod znakiem 
zapytania staje pewność i efektywność rozstrzygnięć wypracowanych w formie arbitrażu”15.

Nawet przyjmując pewną fi kcję braku normy, jaką jest art. 1 ust. 3 uokik, należy wskazać na 
systemowe ograniczenia związane ze stosowaniem prawa konkurencji przez arbitrów. 

W szczególności należy wskazać, iż zarówno polskie, jak i europejskie (w tym państw człon-
kowskich EU) prawo konkurencji jest co do zasady prawem publicznym. To bardzo istotny wyróżnik 
tych regulacji względem prawa antytrustowego USA, gdzie regulacje te są znacznie bliższe temu, 
co nazwalibyśmy w Polsce regulacjami cywilnoprawnymi. Warto tu zwrócić uwagę na zasadniczo 
różną pozycję procesową organów w Polsce (ale także UE) względem odpowiedników amery-
kańskich. Powyższe ma istotne znaczenie z uwagi na powoływane przez Panów P. Nowaczyka 
i S. Sypa przykłady orzecznictwa rodem ze Stanów Zjednoczonych, gdzie faktycznie od sprawy 
Mitsubishi Motors Corp. v. Soler Chrysler-Plymuoth16 konsekwentnie uznaje się, iż obowiązki wy-
nikające z prawa stanowionego, podobnie jak zobowiązania kontaktowe i ich egzekucja, mogą 
podlegać ocenie w drodze arbitrażu17.

Publicznoprawny charakter regulacji, jaką jest prawo konkurencji, ma swoje znaczenie sy-
stemowe, oznacza bowiem, iż powstało ono i jest (winno być) stosowane w interesie publicznym. 
Przywołany już art. 1 uokik stanowi w ust. 1: „Ustawa określa warunki rozwoju i ochrony konkurencji 
oraz zasady podejmowanej w interesie publicznym ochrony interesów przedsiębiorców i konsu-
mentów”. Trudno jest sobie wyobrazić, jak arbitrzy, powołani przez strony, mają orzekać nie tyle 
w interesie rozwiązania sporu między tymi przedsiębiorcami, ile (także czy przede wszystkim) 
w interesie publicznym.

13 P. Nowaczyk, Sz. Syp, Regulamin Arbitrażowy Międzynarodowej Izby Handlowej, iKAR 2013, nr 5(2), s. 129.
14 „We wszelkich sprawach nieuregulowanych wyraźnie w Regulaminie Sąd i trybunał arbitrażowy działają w duchu Regulaminu oraz podejmują wszelkie 
starania, aby zapewnić wykonalność wyroku” . Pobrano z: http://www.iccpolska.pl/index.php/arbitraz/143-przedarbitraz (11.04.2015).
15 J. Kociubiński, Arbitraż w europejskim prawie konkurencji…, s. 167.
16 473 U.S. 614 (1985).
17 Z zastrzeżeniem, iż dochodzenie roszczeń z zakresu prawa konkurencji na drodze cywilnoprawnej ograniczone jest tylko do odszkodowania.
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Panowie P. Nowaczyk i S. Syp w swoim artykule opisują kazus dwóch przedsiębiorców bę-
dących stronami umowy franczyzy, w której – z inicjatywy jednej ze stron – znalazło się postano-
wienie stanowiące praktykę nazwaną, mianowicie porozumienie cenowe.

Można z dużą dozą prawdopodobieństwa przyjąć, iż naruszono w ten sposób prawo konku-
rencji, a co za tym idzie, są na rynku poszkodowani taką praktyką, np. klienci, którzy po zawyżo-
nych cenach kupowali towary czy usługi.

Rozstrzyganie sporu co do naruszenia przez przedsiębiorców prawa konkurencji bądź jego 
braku, poprzez zawarcie i stosowanie określonego postanowienia umownego ma więc znacze-
nie nie tylko dla tych przedsiębiorców, lecz także – zapewne – nieoznaczonej liczby osób, które 
praktyką tą zostały poszkodowane.

Panowie Piotr Nowaczyk i Szymon Syp jako atut arbitrażu – przypomnę – stawiają tajność 
rozstrzygania, co zasadniczo kłóci się z celem regulacji publicznoprawnych. Ukrywanie przed 
publiczną wiadomością informacji o naruszeniu prawa oznacza, iż poszkodowani nie dowiedzą 
się o tym, że zapadło rozstrzygnięcie, na podstawie którego mogą (?) dochodzić roszczeń od 
przedsiębiorcy, który w stosunku do nich stosował ceny zawyżone i z tego tytułu uzyskał dodat-
kowe – nienależne – korzyści.

Nie bez znaczenia jest też fakt, że owa tajność rozstrzygania oznacza także, iż nie kształtuje 
się linia orzecznicza, a raczej, iż nie wchodzą do niej orzeczenia zapadłe w arbitrażu. Orzeczenia 
te ani nie podlegają krytyce czy uznaniu przez środowiska naukowe, ani nie stają się przedmio-
tem publicznej debaty.

Last not least kwestia zdatności arbitrażowej takiego sporu. Ta kwestia także, przynajmniej 
w świetle polskiego prawa i istniejącego orzecznictwa, może budzić co najmniej wątpliwości w za-
kresie niedopuszczalności drogi arbitrażowej dla rozstrzygania sporów z zakresu prawa konkurencji.

Jedną z podstawowych przesłanek do uznania, iż spór może być rozstrzygany w drodze 
arbitrażu, jest zdatność arbitrażowa sporu – niezbędna w ocenie doktryny18. Ustalenie z kolei 
czy spór posiada zdatność arbitrażową, zgodnie z art. 1157 kodeksu postępowania cywilnego19, 
wymaga odpowiedzi na pytanie czy posiada ów spór zdolność ugodową, czyli czy w przypadku 
zgłoszonego roszczenia możliwe jest zawarcie ugody.

W przedstawionym przez Panów P. Nowaczyka i S. Sypa stanie faktycznym franczyzodawca 
pozywa o odszkodowanie franczyzobiorcę „z uwagi na naruszenie postanowienia umowy fran-
chisingowej dotyczącej sprzedaży po cenie sztywnej napojów (…)”. Analizując ten stan faktyczny 
i żądanie franczyzodawcy, Panowie dochodzą do wniosków ogólnych, iż arbitrzy mają prawo i 
obowiązek stosować prawo konkurencji, co w tym stanie faktycznym sprowadza się do odpowiedzi 
na pytanie czy określone postanowienie (lub grupa postanowień) umownych stanowi delikt anty-
monopolowy. Panowie P. Nowaczyk i S. Syp przyznają więc arbitrom uprawnienia zarezerwowane 
w uokik dla wskazanych tam organów, co jest jednym z problemów uniwersalności wniosków, 
jakie wyciągają. Jednak drugim problemem jest analizowana w tym miejscu zdatność arbitrażowa. 

18 B. Gessel-Kalinowska vel Kalisz, Rozstrzyganie sporów korporacyjnych w postępowaniu arbitrażowym, [w:] B. Gessel-Kalinowska vel Kalisz (red.), 
Arbitraż w Polsce, Sąd Arbitrażowy przy PKPP Lewiatan, Warszawa 2011.
19 Stosownie do art. 1157 k.p.c., strony mogą poddać pod rozstrzygnięcie sądu polubownego spory o prawa majątkowe lub spory o prawa niemająt-
kowe – mogące być przedmiotem ugody sądowej, z wyjątkiem spraw o alimenty, zob. postanowienie SN z 2.12.2009 r., I CSK 120/09, nie publikowane, 
a także postanowienie SN z 4.04.2012 r., I CSK 354/11.
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Zdatność arbitrażowa, jak wskazano powyżej, jest pochodną zdolności ugodowej sporu. 
Rozstrzyganie co do istnienia lub braku deliktu antymonopolowego, np. co do istnienia i nadużycia 
pozycji dominującej, nie daje stronom możliwości wzajemnego ustępowania, prowadzącego do ugody. 
Trudno sobie, w przypadku sporu z zakresu prawa konkurencji, wyobrazić ugodę, rozstrzygnięciem 
będzie bowiem przyjęcie w pełni stanowiska jednej lub drugiej strony. Co równie istotne, ewentu-
alną ugodą strony (to ograniczenie dotyczy rozstrzygnięcia sądu arbitrażowego) nie są w stanie 
zmienić stanu faktycznego ani prawnego, gdy na przykład doszło do nadużycia pozycji dominującej. 
To samo dotyczy kazusu opisywanego przez Panów P. Nowaczyka i S. Sypa, o ile bowiem można 
sobie wyobrazić ugodowe rozstrzyganie co do wysokości odszkodowania za naruszenie prawa, 
gdzie każda ze stron idzie na ustępstwa, o tyle rozstrzyganie co do faktu czy dane postanowienie 
jest, czy nie jest, deliktem antymonopolowym – a do tego by się sprowadzało rozstrzyganie sporu 
z zakresu prawa konkurencji – nie daje stronom możliwości zawarcia ugody będącej kompromisem.

W przedstawionym przez Panów P. Nowaczyka i S. Sypa stanie faktycznym – w przypadku 
przyjęcia, że arbitrzy stosować będą prawo konkurencji i w zakresie jego stosowania – powód 
domagać się będzie ustalenia pozytywnego co do ważności umowy i jej zgodności z prawem kon-
kurencji, pozwany domagać się będzie dokonania przez Sąd Arbitrażowy ustalenia negatywnego, 
co do nieważności stosunku prawnego, jaki wiązał strony w zakresie ustalania cen. Wskazuje to 
na brak możliwości zawarcia ugody i przesądza o braku zdatności arbitrażowej.

IV. Podsumowanie
Podsumowując, w przypadku stwierdzenia naruszenia prawa konkurencji stanowiącego 

o powstaniu szkody u przedsiębiorcy może on od naruszającego dochodzić odszkodowania na 
zasadach ogólnych, może także skorzystać z arbitrażu w przypadku istnienia odpowiedniej klau-
zuli. W tym zakresie arbitraż, jak wskazano powyżej, może być dla przedsiębiorców korzystny. 
W tę stronę zmierza Parlament Europejski, który w dyrektywie w sprawie niektórych przepisów 
regulujących dochodzenie roszczeń odszkodowawczych z tytułu naruszenia prawa konkurencji20 
wskazuje na potrzebę promocji polubownego ustalania odszkodowań z tytułu naruszenia prawa 
konkurencji, wśród których wymienia arbitraż, obok mediacji i postępowania pojednawczego. 

Alternatywne sposoby rozstrzygania sporów z zakresu prawa konkurencji mogą być przy-
szłościowym rozwiązaniem. Jest tu więc miejsce na arbitraż, ale wydaje się, iż jego rola zależy 
od wprowadzania i uregulowania możliwości dochodzenia roszczeń z zakresu krajowego prawa 
konkurencji (a nie tylko roszczeń z tytułu szkód powstałych w związku z naruszeniem prawa konku-
rencji) na drodze cywilnoprawnej (private enforcement). Ma to już miejsce w zakresie stosowania 
europejskiego prawa konkurencji i choć przepisy pozostają martwe wobec braku odpowiednich 
regulacji w polskim prawie (w k.p.c. w szczególności), to pierwszy krok został zrobiony.

20 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/104/UE z 26.11.2014 r. w sprawie niektórych przepisów regulujących dochodzenie roszczeń 
odszkodowawczych z tytułu naruszenia prawa konkurencji państw członkowskich i Unii Europejskiej, objęte przepisami prawa krajowego (Dz. Urz. UE 
z 2014 r., L 349, s. 1–19).
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Dyrektywa odszkodowawcza 2014/104/UE 
– przegląd niektórych rozwiązań

Spis treści
I. Zagadnienia ogólne
II. Ujawnianie dowodów
III. Skutek rozstrzygnięć krajowych
IV. Terminy przedawnienia
V. Odpowiedzialność solidarna
VI. Uwagi końcowe

Streszczenie 
Artykuł prezentuje wybrane postanowienia Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/104/
UE z 26 listopada 2014 r. w sprawie niektórych przepisów regulujących dochodzenie roszczeń od-
szkodowawczych z tytułu naruszenia prawa konkurencji państw członkowskich i Unii Europejskiej, 
objęte przepisami prawa krajowego. Autorka podejmuje próbę dokonania zwięzłego opisu przepisów 
dyrektywy odszkodowawczej dotyczących ujawniania dowodów, skutku rozstrzygnięć krajowych, 
terminów przedawnienia i odpowiedzialności solidarnej. Jednocześnie wskazuje na pewne wady 
przyjętych rozwiązań i trudności, jakie może napotkać polski ustawodawca w toku transpozycji 
dyrektywy do polskiego systemu prawnego. 

Słowa kluczowe: dyrektywa odszkodowawcza 2014/104/UE; dochodzenie roszczeń odszkodo-
wawczych; naruszenie prawa konkurencji; ujawnianie dowodów; skutek rozstrzygnięć krajowych; 
przedawnienie; odpowiedzialność solidarna. 

I. Zagadnienia ogólne
Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/104/UE z 26 listopada 2014 r. w sprawie 

niektórych przepisów regulujących dochodzenie roszczeń odszkodowawczych z tytułu naruszenia 
prawa konkurencji państw członkowskich i Unii Europejskiej, objęte przepisami prawa krajowego1 
(dalej: dyrektywa), przez prawników nazywaną w skrócie dyrektywą odszkodowawczą (Damages 
Directive), opublikowano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 5.12.2014 r. Weszła ona 
w życie 25 grudnia 2014 r., tj. dwudziestego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym 
(art. 23 dyrektywy).

* Adiunkt w Katedrze Prawa Gospodarczego Publicznego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku; członek Rady Doradczej przy Prezesie 
Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów; e-mail: piszcz@uwb.edu.pl. 
1 Dz. Urz. z 2014 r., L 349, s. 1–19.
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Genezę dyrektywy można wywieść z orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości 
(obecnie: Trybunał Sprawiedliwości UE) potwierdzającego uprawnienie osób poszkodowanych 
naruszeniem wspólnotowego prawa konkurencji do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych 
przed sądami krajowymi państw członkowskich2. Precedensowe orzecznictwo dotyczące egze-
kwowania prawa konkurencji z powództwa prywatnego (tzw. private enforcement) pociągnęło za 
sobą wypowiedzi Komisji w kwestii warunków egzekwowania prawa konkurencji w tym trybie. 
Miały one formę Ksiąg Komisji – Zielonej Księgi Komisji WE „Roszczenia o odszkodowanie za 
stosowanie praktyk ograniczających konkurencję i nadużywanie pozycji dominującej” z 19 grud-
nia 2005 r.3 (która spotkała się z licznymi uwagami krytycznymi) oraz Białej Księgi Komisji WE 
w sprawie roszczeń o naprawienie szkody wynikłej z naruszenia wspólnotowego prawa ochrony 
konkurencji z 2 kwietnia 2008 r.4. Faktem jest, że od sporządzenia i publikacji tego ostatniego do-
kumentu upłynęło pięć lat, zanim Komisja 11 czerwca 2013 r. wystąpiła z inicjatywą ustawodawczą 
w przedmiocie uregulowania wspomnianej problematyki w Dyrektywie Parlamentu Europejskiego 
i Rady, obejmując ją tzw. pakietem dokumentów dotyczących powództw o odszkodowania z tytu-
łu naruszenia unijnych reguł konkurencji oraz zbiorowego dochodzenia roszczeń5. Po niespełna 
półtorarocznym okresie prac nad projektem dyrektywy, w którym wprowadzono do pierwotnego 
projektu szereg poprawek, dyrektywa została opublikowana w Dzienniku Urzędowym UE. Zgodnie 
z art. 21 ust. 1 zd. 1 dyrektywy („transpozycja”), państwa członkowskie najpóźniej do 27 grud-
nia 2016 r. mają wprowadzić w życie przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne ko-
nieczne do jej wykonania.

W tytule dyrektywy mowa jest o uregulowaniu dochodzenia roszczeń odszkodowawczych 
z tytułu naruszenia prawa konkurencji państw członkowskich i Unii Europejskiej. Należy jednak 
mieć na uwadze defi nicje legalne zamieszczone w art. 2 pkt 1 i 3 dyrektywy. Pierwsza z nich (pkt 
1) wyjaśnia, że naruszenie prawa konkurencji oznacza naruszenie art. 101 lub 102 TFUE lub 
krajowego prawa konkurencji. Kolejna defi nicja (pkt 3) wskazuje, że krajowe prawo konkuren-
cji oznacza przepisy prawa krajowego, których cel jest zasadniczo identyczny z celem art. 101 
i 102 TFUE i które stosuje się do tej samej sprawy i równolegle z unijnym prawem konkurencji 
na mocy art. 3 ust. 1 rozporządzenia 1/2003, z wyłączeniem przepisów prawa krajowego, które 
nakładają kary na osoby fi zyczne (chyba że takie kary są sposobem egzekwowania reguł konku-
rencji mających zastosowanie do przedsiębiorstw). Nie budzi więc wątpliwości, że dyrektywa nie 
dotyczy naruszeń krajowego prawa konkurencji, które mają czysto krajowy (wewnętrzny) 
charakter, tj. nie mogą wpływać na handel między państwami członkowskimi i nie mają do nich 
zastosowania art. 101 i 102 TFUE. 

Jak zatem powinny zachować się państwa członkowskie, dokonując transpozycji dyrekty-
wy? Przyjąć rozwiązania z niej wynikające wyłącznie wobec dochodzenia roszczeń z tytułu na-
ruszeń, które mają wymiar unijny (mogą wpływać na handel między państwami członkowskimi) 
czy – jednocześnie z transpozycją dyrektywy – wykroczyć poza jej zakres i przyjąć analogiczne 
2 Zob. w szczególności wyr. ETS z 20.09.2001 r. w sprawie Courage/Crehan C-453/99 (ECR 2001, I–06297); wyr. ETS z 13.07.2006 r. w sprawach 
połączonych Manfredi et al. C-295-298/04 (ECR 2006, I–06619). 
3 COM(2005) 672 wersja ostateczna, {SEC(2005) 1732}.
4 COM(2008) 165 wersja ostateczna, {SEC(2008) 404 SEC (2008) 405 SEC (2008) 406}.
5 O działaniach Komisji przed wystąpieniem z inicjatywą ustawodawczą zob. A. Piszcz, Still-unpopular Sanctions: The Private Antitrust Enforcement 
Developments in Poland after the 2008 White Paper, „Yearbook of Antitrust and Regulatory Studies” 2012, nr 5(7), s. 56–61. O „pakiecie” zob. A. Piszcz, 
„Pakiet” Komisji Europejskiej dotyczący powództw o odszkodowania z tytułu naruszenia unijnych reguł konkurencji oraz zbiorowego dochodzenia 
roszczeń, iKAR 2013, nr 5(2), s. 52 i n.
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zasady dochodzenia roszczeń z tytułu naruszeń, które mają wymiar czysto krajowy? Uregulować 
jednolicie dochodzenie roszczeń odszkodowawczych z tytułu jednego i drugiego rodzaju naruszeń 
czy też doprowadzić do zaistnienia dwóch różnych reżimów procesowych (różnych „ścieżek” 
dochodzenia roszczeń)? Sama dyrektywa nie ułatwia odpowiedzi na postawiony wyżej problem. 
Zdanie ostatnie w motywie 10 preambuły dyrektywy stanowi, że „(…) dyrektywa nie powinna wpły-
wać na powództwa o odszkodowanie z tytułu naruszenia krajowego prawa konkurencji, jeżeli to 
naruszenie nie wpływa na handel między państwami członkowskimi w rozumieniu art. 101 lub 102 
TFUE”6. W istocie nie wydaje się jednak prawdopodobne, aby wyrazy „nie powinna” (should not) 
mogły być interpretowane jako wyraz stanowiska Komisji, iż państwa członkowskie nie powinny 
reformować zasad dochodzenia roszczeń z tytułu naruszeń, które mają wymiar czysto krajowy, 
w sposób upodabniający je do zasad wynikających z dyrektywy. Tego rodzaju interpretacja prze-
czyłaby dotychczasowemu pozytywnemu nastawieniu Komisji do rozwoju private enforcement 
w państwach członkowskich, którego to nastawienia nie ograniczano do egzekwowania w tym 
trybie unijnego prawa konkurencji. Sądzę, że przytoczone zdanie należy interpretować w ten spo-
sób, że dyrektywa nie wymaga od żadnego z państw członkowskich adaptacji jej rozwiązań 
do dochodzenia roszczeń z tytułu naruszeń, które mają wymiar czysto krajowy, ale też i nie 
wyklucza możliwości postąpienia w ten sposób przez państwo członkowskie. 

Różnicowanie pozycji prawnej poszkodowanego dochodzącego przed sądem roszczeń 
odszkodowawczych w zależności od tego czy do wyrządzenia szkody doszło wskutek np. niedo-
zwolonego porozumienia mogącego wywrzeć wpływ na handel między państwami członkowskimi, 
czy też mogącego wywoływać skutki wyłącznie na terytorium RP, nie wydaje się zasadne7. Jeden 
wspólny reżim procesowy byłby też z pewnością łatwiejszy do stosowania przez sędziów sądów 
krajowych niż podwójne standardy procesowe (ale i materialnoprawne, np. odnośnie do odpo-
wiedzialności solidarnej) w sprawach o odszkodowania z tytułu naruszenia prawa konkurencji. 
Jednolitość reżimu wydaje się również rozwiązaniem korzystnym dla prawników obsługujących 
strony postępowań cywilnych. Brak konieczności „dzielenia” rozwiązań na dwie ich grupy może 
ponadto technicznie ułatwić transpozycję dyrektywy. To właśnie sprawia, że jestem zdania, iż 
państwa członkowskie będą wprowadzały wspólny reżim prawny dla obu kategorii naruszeń, a nie 
podwójne standardy procesowe i materialnoprawne. 

Drugą kwestią ogólną dotyczącą transpozycji dyrektywy jest pytanie o wykorzystanie zbioro-
wego dochodzenia roszczeń (collective redress) do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych 
z tytułu naruszenia prawa konkurencji. Jedyne słowa, jakie padają na ten temat w dyrektywie, 
zawarto w zdaniu drugim motywu 13 preambuły dyrektywy, zgodnie z którym „(…) dyrektywa nie 
powinna (should not) wymagać od państw członkowskich wprowadzania mechanizmów zbio-
rowego dochodzenia roszczeń w celu wykonania art. 101 i 102 TFUE”. Słowa te pochodzą od 
Komisji jako projektodawcy dyrektywy, która jest także twórcą wchodzącego w skład tego samego 
„pakietu” dokumentów Zalecenia (Recommendation) z 2013 r. w sprawie wspólnych zasad doty-
czących mechanizmów zbiorowego dochodzenia roszczeń o zaprzestanie bezprawnych praktyk 
oraz roszczeń odszkodowawczych w państwach członkowskich, dotyczących naruszeń praw 

6 Ang. This Directive should not affect actions for damages in respect of infringements of national competition law which do not affect trade between 
Member States within the meaning of Article 101 or 102 TFEU.
7 Por. A. Piszcz, „Pakiet”…, s. 54.
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przyznanych na mocy prawa Unii8. Motyw 7 preambuły Zalecenia zalicza ochronę konkurencji 
do dziedzin, w których dodatkowa możliwość zbiorowego egzekwowania praw przyznanych na 
mocy prawa UE na drodze prywatnoprawnej ma szczególną wartość. Rozdźwięk między dekla-
racją wynikającą z preambuły dyrektywy (która nawiasem mówiąc jest w tej preambule zupełnie 
zbędna) a zachętą wynikającą z preambuły Zalecenia jest niewątpliwy. Powstaje natomiast pyta-
nie, jak podejdzie do tej kwestii ustawodawca unijny w przygotowywanej dyrektywie dotyczącej 
zbiorowego dochodzenia roszczeń. 

Na koniec warto wśród zagadnień ogólnych związanych z transpozycją dyrektywy poruszyć 
kwestię umiejscowienia regulacji wdrażających postanowienia dyrektywy w systemie prawa 
polskiego9. Czy powinny one zostać włączone do obowiązujących ustaw, czy też należy umieścić 
je w nowej „specjalnej” ustawie? Jeśli wybrane zostanie pierwsze rozwiązanie, konieczny będzie 
wybór ustaw, w których miałyby się znaleźć te regulacje. Problematyka dyrektywy najbardziej 
odpowiada przedmiotowi kodeksu postępowania cywilnego (k.p.c.)10 oraz kodeksu cywilnego 
(k.c.)11. Spostrzeżenie to skłania do rozważenia czy materia dyrektywy dotyka kwestii na tyle 
ogólnych, że nowe przepisy można byłoby włączyć do regulacji kodeksowych. Nie powinno bu-
dzić wątpliwości, że dyrektywa zawiera szereg szczegółowych przepisów dotyczących relatywnie 
wąskiej kategorii spraw, jak np. szczególne terminy przedawnienia, których włączenie do kodek-
sów nadmiernie „obciążałoby” te akty12. Uważam też za co najmniej utrudnione umieszczenie 
szczególnych rozwiązań dotyczących postępowań w sprawach o naprawienie szkody wyrządzonej 
w wyniku naruszenia prawa ochrony konkurencji w którejś z wyodrębnionych dotychczas jednostek 
redakcyjnych kodeksu postępowania cywilnego, zwłaszcza że postępowania takie nie są postę-
powaniami odrębnymi (odmiennie niż postępowanie w sprawach z zakresu ochrony konkurencji, 
o którym mowa w art. 47928–47935 k.p.c.).

Innymi obowiązującymi aktami prawnymi, które brano dotychczas pod uwagę jako miejsce 
na regulacje dotyczące postępowań w sprawach o naprawienie szkody wyrządzonej w wyniku 
naruszenia prawa konkurencji, były również13: ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji14, 
ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym15 oraz ustawa o ochronie konku-
rencji i konsumentów (dalej: uokik)16. Dwie pierwsze ustawy nie nadają się do wykorzystania jako 
miejsce na przepisy wdrażające dyrektywę, gdyż dotyczy ona egzekwowania zakazów, które nie 
mają (w „wersji publicznoprawnej”) podstawy prawnej w tych ustawach. Z kolei co do uokik należy 
zauważyć, że pewne jej przepisy mogą wymagać zmiany, jak np. przepisy o poufności informacji 
z akt postępowań prowadzonych przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów 
(dalej: Prezes UOKiK). Jednakże rozważanie włączenia całości nowej regulacji do przepisów 

 8 Dz. Urz. UE L 201 z 26.07.2013, s. 60–65. 
 9 Kilka uwag o technice transpozycji (od strony językowej) zob. A. Piszcz, „Pakiet”…, s. 56–57.
10 Ustawa z 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296 z późn. zm.). 
11 Ustawa z 23.04.1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.). 
12 Zob. też A. Piszcz, „Pakiet”…, s. 56. Odmiennie D. Wolski, Implementacja dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie niektórych przepisów 
regulujących dochodzenie roszczeń odszkodowawczych z tytułu naruszenia prawa konkurencji (2014/104/UE), referat wygłoszony 14.04.2015 r. podczas 
I Polskiego Kongresu Prawa Konkurencji. Autor ten proponuje dodać nowe przepisy w księdze trzeciej k.c. jako nowy tytuł VI2, po tytule dotyczącym 
odpowiedzialności za produkt niebezpieczny. 
13 Zob. A. Jurkowska-Gomułka, Publiczne i prywatne egzekwowanie zakazów praktyk ograniczających konkurencję, Wydawnictwo Naukowe Wydziału 
Zarządzania UW, Warszawa 2013, s. 435. 
14 Ustawa z 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U. z 2003 r., nr 153, poz. 1503 z późn. zm.). 
15 Ustawa z 23.08.2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (Dz.U. Nr 171, poz. 1206). 
16 Ustawa z 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 184). 
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uokik zmusza do spojrzenia na ten zabieg niejako „od strony interesu”, który determinuje zakres 
ochrony prawnej przewidzianej przepisami uokik. Ustawa ta dotyczy ochrony interesów przed-
siębiorców i konsumentów podejmowanej w interesie publicznym, a nie w interesie prywatnym 
(którego dotyczy dyrektywa w stopniu co najmniej równym, jeśli nie wyższym nawet niż interesu 
publicznego). Perspektywa redefi nicji celów uokik może przesądzić o umieszczeniu regulacji 
wdrażających dyrektywę w nowej specjalnej ustawie. 

II. Ujawnianie dowodów
Dyrektywa zdaje się wychodzić naprzeciw problemom powodów i potencjalnych powodów, 

nie tylko tych wytaczających tzw. powództwa samodzielne (stand-alone), lecz także tych wyta-
czających tzw. powództwa następcze (follow-on) po wydaniu przez organ ochrony konkurencji 
prawomocnej decyzji stwierdzającej naruszenie prawa konkurencji. Trudności biorą się stąd, że 
informacje związane z naruszeniem prawa konkurencji są w miarę możliwości chronione przed 
ujawnieniem przez przedsiębiorcę, który naruszenia się dopuścił. Dyrektywa zawiera przepisy 
art. 5–8 dotyczące ujawniania dowodów, znajdujących się w dyspozycji stron czy też osób trze-
cich, w tym organów publicznych (w szczególności organów ochrony konkurencji)17. 

Zgodnie z art. 5 ust. 2 dyrektywy, państwa członkowskie mają zapewnić, by sądy krajowe miały 
możliwość nakazać ujawnienie dokładnie określonych środków dowodowych lub istotnych kategorii 
dowodów. Sądy krajowe mają ograniczać ujawnianie dowodów, tak by było ono proporcjonalne 
(art. 5 ust. 3 zd. 1). Ogólne kryteria proporcjonalności zostały wyznaczone w otwartym katalogu 
w art. 5 ust. 3 zd. 3 lit. a–c dyrektywy. Istnieją również określone w art. 6 ust. 4 (w zamkniętym 
katalogu) kryteria szczegółowe proporcjonalności nakazu ujawnienia dowodów znajdujących 
się w aktach organu ochrony konkurencji. W tym ostatnim przypadku, zgodnie z art. 6 ust. 11, 
jeżeli organ ochrony konkurencji będzie chciał wyrazić swój pogląd na temat proporcjonalności 
wniosków o ujawnienie, organ ten będzie mógł, działając z własnej inicjatywy, przedstawić swoje 
uwagi sądowi krajowemu, do którego wpłynął wniosek o wydanie nakazu ujawnienia. Zauważyć 
należy, że w kwestii proporcjonalności w dyrektywie zdaje się panować pewien chaos pojęciowy. 
Raz jest mowa o proporcjonalności ujawnienia (art. 5 ust. 3), innym razem o proporcjonalności 
sądowego nakazu w tej kwestii (art. 6 ust. 4), a jeszcze innym – o proporcjonalności wniosku 
strony o ujawnienie (art. 6 ust. 11). 

Dodać należy, że zgodnie z art. 6 ust. 10 nakaz ujawnienia dowodów znajdujących się 
w aktach organu ochrony konkurencji miałby mieć miejsce jedynie, gdy strona lub osoba 
trzecia (inna niż dany organ ochrony konkurencji) nie jest w stanie lub nie może w zasadny 
sposób przedstawić tych dowodów. W praktyce owa „subsydiarność” dowodu z akt organu 
ochrony konkurencji może prowadzić do ewentualnego formułowania wniosków o ujawnienie do-
wodów, tj. powód będzie żądał nakazania przez sąd ujawnienia dowodu przez pozwanego albo 
osobę trzecią, a gdyby te osoby nie były w stanie lub nie mogły w zasadny sposób przedstawić 
tych dowodów – przez organ ochrony konkurencji. 

Bezterminowej ochronie przed ujawnieniem podlegają jednak – zgodnie z art. 6 ust. 6 – oświad-
czenia w ramach programu łagodzenia kar (art. 2 pkt 16) oraz propozycje ugodowe (art. 2 pkt 18), 

17 Dyrektywa zalicza organy publiczne do „osób trzecich”; zob. motyw 15 preambuły dyrektywy. 
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czyli dowody „samooskarżające”18. Sąd krajowy nie będzie mógł nakazać ich ujawnienia ani stronie, 
ani osobie trzeciej (w tym organowi ochrony konkurencji). W literaturze art. 6 ust. 6 został określony 
jako „czarna lista” dokumentów objętych absolutną ochroną19. Wydaje się, że Parlament Europejski 
i Rada, na wniosek Komisji jako projektodawcy dyrektywy, dokonały „odwrócenia” zasad dostępu 
do dowodów określonych przez Trybunał Sprawiedliwości UE w wyrokach wydanych w sprawach 
Pfl eiderer20 oraz Donau Chemie21. W wyrokach tych Trybunał stwierdził, że sądy krajowe powinny ad 
casum dokonywać wyważenia interesów przemawiających za ujawnieniem informacji znajdujących 
się w aktach krajowego postępowania w sprawie zastosowania art. 101 TFUE w związku z progra-
mem łagodzenia kar (leniency) oraz za ochroną takich informacji przekazanych dobrowolnie organowi 
ochrony konkurencji przez osobę wnioskującą o złagodzenie kary. Uniemożliwieniu powyższego przez 
przepisy prawa krajowego – zdaniem Trybunału – stoi na przeszkodzie prawo UE, a w szczególności 
zasada skuteczności. W literaturze wprowadzoną do dyrektywy regułę zakazującą per se ujawnienia 
oświadczeń w ramach programu łagodzenia kar oraz propozycji ugodowych uznano – analogicznie 
– za niezgodną w prawem UE (prawem pierwotnym), mianowicie z zasadą skuteczności22. 

Zgodnie z art. 6 ust. 9 dyrektywy, ujawnienie dowodów, które znajdują się w aktach or-
ganu ochrony konkurencji i które nie należą do żadnej z wymienionych w art. 6 kategorii, 
można będzie nakazać w każdym czasie postępowania o odszkodowanie. Charakterystyczne 
jest, że kategorie dowodów wyłączone z zakresu art. 6 ust. 9 zostały określone w dyrektywie za 
pomocą bardzo wąskich defi nicji odpowiadających ich konstrukcji w przepisach o postępowaniu 
przed Komisją Europejską. Tytułem przykładu, nie wszystkie oświadczenia (wnioski) w ramach 
polskiego programu łagodzenia kar odpowiadają defi nicji z art. 2 pkt 16 dyrektywy, zwłaszcza 
że polski program leniency wykracza poza program łagodzenia kar w rozumieniu art. 2 pkt 15 
dyrektywy. Defi nicje te dotyczą bowiem wyłącznie karteli (w rozumieniu art. 2 pkt 14 dyrektywy), 
przy czym art. 2 pkt 15 dyrektywy jest dodatkowo zawężony do „tajnych karteli”, a polski program 
łagodzenia kar obejmuje swym zakresem również inne porozumienia23. W świetle art. 6 ust. 9 dy-
rektywy wnioski o leniency dotyczące tej ostatniej kategorii porozumień nie będą mogły podlegać 
ochronie na podstawie polskich przepisów transponujących art. 6 ust. 6 dyrektywy. Jeszcze dalej 
idące ograniczenie ochrony wynika z defi nicji propozycji ugodowej z art. 2 pkt 18 dyrektywy. Choć 
polska procedura dobrowolnego poddania się karze pieniężnej (art. 89a uokik dodany z dniem 
18 stycznia 2015 r.) jest postrzegana jako odpowiednik unijnego postępowania ugodowego, 
żadne z oświadczeń składanych w jej toku nie spełnia przesłanek defi nicji propozycji ugodowej 
z art. 2 pkt 18 dyrektywy24. W szczególności, oświadczenia składane w tej procedurze nie mu-
szą opisywać przyznania się przedsiębiorcy do udziału w naruszeniu prawa konkurencji ani jego 

18 Ochronie tymczasowej, do zakończenia postępowania przed organem ochrony konkurencji, mają podlegać dowody wskazane w art. 6 ust. 5 dyrektywy. 
19 Zob. A. Schwab, Finding the Right Balance – the Deliberations of the European Parliament on the Draft Legislation Regarding Damage Claims, 
„Journal of European Competition Law & Practice” 2014, nr 5(2), s. 66.
20 Wyr. z 14.06.2011 r., C-360/09 Pfl eiderer AG przeciwko Bundeskartellamt, ECR 2011, s. I–05161. Zob. A. Jurkowska-Gomułka, Między efektywnością 
walki z kartelami a efektywnością dochodzenia roszczeń z tytułu naruszenia art. 101 ust. 1 TFUE – glosa do wyroku TS z 14.06.2011 r. w sprawie 
C-360/09 Pfl eiderer AG v. Bundeskartellamt, „Europejski Przegląd Sądowy” 2012, nr 7, s. 39–46.
21 Wyr. z 6.06.2013 r., C-536/11, Bundeswettbewerbsbehörde przeciwo Donau Chemie AG i in., ECLI:EU:C:2013:366. 
22 Tak Ch. Kersting, Removing the Tension Between Public and Private Enforcement: Disclosure and Privileges for Successful Leniency Applicants, 
„Journal of European Competition Law & Practice” 2014, nr 5(1), s. 3–4.
23 Zob. też P. Sitarek, The Impact of EU Law on a National Competition Authority’s Leniency Programme – the Case of Poland, YARS 2014, nr 7(9), 
s. 208–209. 
24 Szerzej: A. Piszcz, Dobrowolne poddanie się karze pieniężnej a Dyrektywa odszkodowawcza 2014/104/UE, referat wygłoszony 14.04.2015 r. podczas 
I Polskiego Kongresu Prawa Konkurencji (druk w przygotowaniu). 
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rezygnacji z kwestionowania tego udziału (nie muszą więc być w ścisłym znaczeniu dowodami 
„samooskarżającymi”), a ponadto trudno je uznać za sporządzane specjalnie w celu umożliwienia 
organowi ochrony konkurencji przyspieszenia lub uproszczenia prowadzonego postępowania25. 
Oświadczenia stron pochodzące z tej procedury nie będą więc wcale mogły korzystać z ochrony 
na podstawie polskich przepisów transponujących art. 6 ust. 6 dyrektywy. 

W praktyce, jeżeli sąd krajowy otrzyma wniosek powoda o nakazanie ujawnienia dowodów 
znajdujących się w dyspozycji strony czy osoby trzeciej albo w aktach organu ochrony konkurencji 
(tego samego czy innego państwa członkowskiego, Komisji Europejskiej), będzie musiał zdecydować 
czy dowody, których dotyczy wniosek, nie są chronione na podstawie krajowych przepisów trans-
ponujących art. 6 dyrektywy. Konieczna będzie ocena czy dany dokument nie jest oświadczeniem 
w ramach programu łagodzenia kar albo propozycją ugodową. Warto mieć na uwadze, że – stosow-
nie do art. 6 ust. 7 zd. 1 dyrektywy – powód będzie mógł wystąpić z uzasadnionym wnioskiem, by 
sąd krajowy uzyskał dostęp do dokumentów należących do tych dwóch kategorii, wyłącznie w celu 
stwierdzenia czy ich treść odpowiada defi nicjom zawartym w art. 2 pkt 16 oraz 18. Dokonując oceny, 
sąd krajowy będzie mógł wystąpić o pomoc wyłącznie do właściwego organu ochrony konkurencji 
(zd. 2). Czy sądy krajowe podołają zadaniu oceny? W jaki sposób będą interpretować i stosować 
przepisy, o których mowa? Jak powinny się zachować, gdy powód nie wystąpi z wnioskiem, o któ-
rym mowa w art. 6 ust. 7 zd. 1, lecz po prostu zażąda nakazania ujawnienia dowodów? Czy będą 
mogły stosować wówczas zasady wskazane w art. 6 ust. 7 zd. 2, 3 i 4? W każdych okolicznościach 
zastosowanie będzie miało rozwiązanie z art. 5 ust. 7, czyli zapewnienie organowi jako stronie, któ-
rej ujawnienie miałoby zostać nakazane, możliwości bycia wysłuchanym. Czym innym jest jednak 
możliwość bycia wysłuchanym, a czym innym – pomoc na rzecz sądu krajowego. 

Czy uznanie, że dany dokument (np. ostateczne stanowisko w sprawie dobrowolnego podda-
nia się karze pieniężnej) nie podlega ochronie przewidzianej w art. 6 ust. 6 (albo ust. 5) dyrektywy, 
będzie automatycznie oznaczało, że sąd nakaże dysponentowi dowodu, by ten udostępnił dowód 
powodowi? Na tak postawione pytanie należy udzielić odpowiedzi przeczącej. Sąd będzie bowiem 
musiał przeprowadzić jeszcze „test proporcjonalności” nakazu ujawnienia informacji, o którym 
mowa w art. 5 ust. 3 (kryteria ogólne) i art. 6 ust. 4 (kryteria szczegółowe). W szczególności należy 
zwrócić uwagę, że art. 6 ust. 4 lit. c nakazuje sądowi brać pod uwagę „konieczność zapewnienia 
skuteczności egzekwowania prawa konkurencji na drodze publicznoprawnej”. Sąd będzie więc 
mógł na tej podstawie uznać nakaz za nieproporcjonalny i odmówić nakazu ujawnienia dowodu 
niespełniającego przesłanek z art. 6 ust. 6. Należy jednak zauważyć, że przytoczone kryterium 
proporcjonalności będzie miało zastosowanie tylko „w odniesieniu do ust. 5 i 10 lub na wniosek 
organu ochrony konkurencji na mocy ust. 11”. A zatem będzie to miało miejsce:
1) gdy sąd będzie decydował o nakazie ujawnienia – po zakończeniu postępowania przez or-

gan ochrony konkurencji – (a) informacji przygotowanych przez osobę fi zyczną lub prawną 
specjalnie na potrzeby postępowania prowadzonego przez organ ochrony konkurencji; (b) in-
formacji sporządzonych przez organ ochrony konkurencji i przesłanych stronom w trakcie 
postępowania; oraz (c) wycofanych propozycji ugodowych; 

25 Szerzej: M. Bernatt, B. Turno, O potrzebie doskonalenia rozwiązań procesowych w znowelizowanej z dniem 18 stycznia 2015 r. ustawie o ochronie 
konkurencji i konsumentów, iKAR 2015, nr 1(4), s. 82–88; A. Piszcz, Nowe elementy regulacji prawnej kar pieniężnych w ustawie o ochronie konkurencji 
i konsumentów, iKAR 2015, nr 1(4), s. 47–49; A. Piszcz, Zmiany w przepisach regulujących kary pieniężne za naruszenie ustawy o ochronie konkurencji 
i konsumentów, „Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego” 2015, nr 3(801), s. XII–XIII.
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2) gdy sąd będzie decydował o wystąpieniu do organu ochrony konkurencji o ujawnienie dowo-
dów, które znajdują się w aktach tego organu, gdy strona lub osoba trzecia nie jest w stanie 
lub nie może w zasadny sposób przedstawić tych dowodów;

3) na wniosek organu ochrony konkurencji, który przedstawia organowi swój pogląd („uwagi”) 
na temat proporcjonalności wniosków o ujawnienie.
Rozwiązania te budzą pewne wątpliwości. Wiąże się to z trudnościami w interpretacji art. 6 

ust. 4 lit. c w powiązaniu z art. 6 ust. 11. Cały art. 6 dotyczy „ujawniania dowodów znajdujących 
się w aktach organu ochrony konkurencji” (jak w tytule tego artykułu). Autorzy dyrektywy nie byli 
jednak konsekwentni. Z jednej strony, art. 6 ust. 1 zastrzega, że art. 6 ma mieć zastosowanie 
obok art. 5, gdy sądy krajowe nakazują ujawnienie dowodów znajdujących się w aktach organu 
ochrony konkurencji. Z drugiej strony, ust. 6 w art. 6 dotyczy wyłączenia możliwości nakazania 
stronie lub osobie trzeciej ujawnienia dowodów. A zatem nie ogranicza się on do przypadków, gdy 
„sądy krajowe nakazują ujawnienie dowodów znajdujących się w aktach organu ochrony konku-
rencji” (ust. 1). Jak natomiast powinniśmy potraktować ust. 11? Czy opierając się na tytule art. 6, 
powinniśmy uznać, że organ może przedstawiać sądowi uwagi na temat proporcjonalności wnio-
sków o ujawnienie tylko w przypadku wniosków dotyczących ujawniania dowodów znajdujących 
się w aktach organu ochrony konkurencji? Czy też powinniśmy zinterpretować ust. 11 szeroko 
i uznać, że organ może przedstawiać sądowi uwagi na temat proporcjonalności każdego wniosku 
o ujawnienie dowodów? Drugie rozwiązanie budzi moje opory ze względów systemowych, ale 
też i z powodu okoliczności, iż organ co do zasady nie jest przecież zawiadamiany o wnioskach 
o ujawnienie informacji znajdującej się u strony czy osoby trzeciej (chyba że sąd występuje do 
organu o pomoc w trybie art. 6 ust. 7 zd. 2). Gdy jednak przyjmiemy interpretację pierwszą, to 
wyrazy „lub na wniosek organu ochrony konkurencji na mocy ust. 11” w art. 6 ust. 4 lit. c okażą 
się zbędne. Jeśli bowiem ust. 11 dotyczy proporcjonalności ujawnienia dowodów znajdujących 
się w aktach organu ochrony konkurencji, to stosując przepis implementujący ust. 11, będziemy 
jednocześnie mieli do czynienia z sytuacją opisaną w ust. 10 („ujawnienie dowodów, które znaj-
dują się w aktach tego urzędu”). W przypadku z ust. 10 sąd z urzędu ma badać kryterium z art. 6 
ust. 4 lit. c. Czy wyrazy „lub na wniosek organu ochrony konkurencji na mocy ust. 11” w art. 6 
ust. 4 lit. c mają prowadzić do tego, by w przypadkach, w których organ ochrony konkurencji 
przedstawił sądowi swoje uwagi na temat proporcjonalności wniosków, kryterium z art. 6 ust. 4 
lit. c było badane przez sąd tylko na wniosek organu, a w przypadkach, w których organ pozostał 
bierny – z urzędu? Taka interpretacja nie wydaje się zasadna. Pozostaje przyjęcie, że cytowane 
wyrazy to superfl uum. 

Wątpliwości może budzić również art. 5 ust. 8 dyrektywy, zgodnie z którym bez uszczerbku dla 
ust. 4 i 7 oraz art. 6, artykuł 5 nie stanowi przeszkody dla utrzymania w mocy lub wprowadzenia 
przez państwa członkowskie przepisów prowadzących do szerszego ujawniania dowodów. Art. 5 
ust. 1–3 i 5–6 są objęte tzw. klauzulą harmonizacji minimalnej. Jeżeli państwa członkowskie 
uczynią z niej użytek, przyjmując nowe bądź zachowując dotychczasowe przepisy prowadzące 
do szerszego ujawniania dowodów, może to sprzyjać rozpowszechnianiu się wśród powodów 
zjawiska tzw. forum shopping26. 

26 Zob. też A. Howard, Too little, too late? The European Commission’s Legislative Proposals on Anti-Trust Damages Actions, „Journal of European 
Competition Law & Practice” 2013, tom 4, nr 6, s. 462.
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Zasygnalizowane powyżej problemy każą zastanowić się, czy dyrektywy nie przyjęto zbyt 
wcześnie27. Być może należało jednak najpierw dokonać ściślejszego zbliżenia przepisów pro-
cesowego prawa konkurencji państw członkowskich. Dywergencja w tym zakresie (np. w od-
niesieniu do programów leniency, postępowań ugodowych czy im podobnych)28 powoduje, że 
pomimo harmonizacji niektórych zasad dochodzenia roszczeń, sądy krajowe, które orzekać będą 
w oparciu o dowody pochodzące z akt postępowań organów ochrony konkurencji różnych państw 
członkowskich, dysponować będą materiałem dowodowym o różnym zakresie. 

Niezależnie od powyższego należy podkreślić, że polskiego ustawodawcę czeka wprowa-
dzenie do polskiego prawa dość kazuistycznych wyjątków od zasad ogólnych żądania dowodów. 
Obecnie powód może wnosić o polecenie pozwanemu dostarczenia na rozprawę dokumentu 
będącego w jego posiadaniu, a potrzebnego do przeprowadzenia dowodu29, lub przedmiotu oglę-
dzin, jak też o zażądanie na rozprawę dowodów znajdujących się w sądach, urzędach lub u osób 
trzecich (art. 187 § 2 pkt 3 i 4, art. 248, 249, 250 kpc). Z kolei art. 70, 73 i 89a uokik ograniczają 
możliwości udostępniania i wykorzystywania w innych postępowaniach informacji z akt postępo-
wania prowadzonego przez Prezesa UOKiK. Konieczne będzie pogodzenie polskich regulacji 
w zasadami wynikającymi z przepisów dyrektywy. 

III. Skutek rozstrzygnięć krajowych
Kwestia wpływu rozstrzygnięć organów ochrony konkurencji na powództwo o odszkodowa-

nie nie była jednolicie traktowana w poszczególnych państwach członkowskich. W Niemczech są 
one wiążące dla sądów niezależne od tego czy pochodzą od Komisji Europejskiej, od organów 
krajowych, czy też od organów ochrony konkurencji innych państw członkowskich (transgranicz-
ny wiążący skutek rozstrzygnięć)30. W Wielkiej Brytanii skutek wiążący dla sądów mają decyzje 
krajowego organu ochrony konkurencji (nietransgraniczny wiążący skutek rozstrzygnięć)31. Prawo 
polskie nie przewiduje wiążącego dla sądów skutku rozstrzygnięć organów ochrony konkurencji. 
Co do zasady w polskiej judykaturze przyjmuje się zasadę uwzględniania przez sądy powszech-
ne skutków prawnych orzeczeń organów administracyjnych, która ma swoje źródło w prawnym 
rozgraniczeniu drogi sądowej i drogi administracyjnej, czego wyrazem są art. 2 § 3 i art. 177 § 1 
pkt 3 k.p.c. oraz art. 16 i art. 97 § 1 pkt 4 kodeksu postępowania administracyjnego, a także kon-
stytucyjna idea podziału władz oraz działania organów władzy publicznej na podstawie i w gra-
nicach prawa32. Uwzględnianie w postępowaniu cywilnym decyzji administracyjnych nie wyłącza 
dopuszczalności odmiennej oceny stanu faktycznego przyjętego za podstawę decyzji ani wniosko-
wania o skutkach prawnych innych niż te, dla których przewidziane zostało orzekanie na drodze 
administracyjnej33. Jednakże Sąd Najwyższy w najnowszym orzecznictwie dotyczącym skutku 

27 Zob. też A. Piszcz, [w:] S.O. Pais, A. Piszcz, Package on Actions for Damages Based on Breaches of EU Competition Rules: Can One Size Fit All?, 
YARS 2014, nr 7(10), s. 230.
28 Wskazuje na nią (jak również na rozbieżności ustrojowe, instytucjonalne) Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego i Rady – Dziesięć lat 
egzekwowania prawa ochrony konkurencji: na podstawie rozporządzenia 1/2003 – osiągnięcia i perspektywy, COM(2014) 453 fi nal, ust. 3 i 24.
29 Strona nie może odmówić przedstawienia dokumentu, jeżeli szkoda, na którą byłaby przez to narażona, polega jedynie na przegraniu procesu; por. 
art. 248 § 2 zd. 3 k.p.c.
30 Zob. §33(4) niemieckiej ustawy przeciwko ograniczeniom konkurencji. Pobrano z: http://www.gesetze-im-internet.de/englisch_gwb/englisch_gwb.
html (9.02.2015).
31 Tak m.in. A. Howard, Too little…, s. 457. Podobne rozwiązanie przyjęto w Czechach; tak M. Uřičař, Evidence in Competition Law Cases: Problems 
in Czech Law, (w:) J. Basedow, J. Terhechte, L. Tichý (red.), Private Enforcement of Competition Law, Nomos, Baden-Baden 2011, s. 147. 
32 Tak uchwała SN z 9.10.2007 r., III CZP 46/07, LEX nr 298665.
33 Tak np. uchwała SN z 16.06.1994 r., II PZP 4/94, LEX nr 9392. 
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decyzji Prezesa UOKiK uznał, że jego decyzje stwierdzające naruszenie prawa konkurencji mają 
skutek wiążący34. Z kolei Sąd Apelacyjny w Warszawie poszedł jeszcze dalej, stwierdzając, że sąd 
może badać czy dana czynność stanowi praktykę ograniczającą konkurencję, o ile nie toczy się 
w tym zakresie postępowanie przed Prezesem UOKiK (skutek samego wszczęcia postępowania)35.

W pierwszym projekcie dyrektywy (art. 9), na wzór niemiecki i powtarzając do pewnego 
stopnia sformułowania art. 16 rozporządzenia 1/2003 (co ułatwiłoby wykładnię art. 9 dyrektywy), 
uregulowano transgraniczny wiążący skutek rozstrzygnięć. W toku prac nad projektem dyrek-
tywy w Radzie, w art. 9 rozdzielono regulację skutku rozstrzygnięć organów krajowych (ust. 1) 
i regulację skutku rozstrzygnięć wydanych w innym państwie członkowskim (ust. 2). Naruszenie 
prawa konkurencji stwierdzone w ostatecznym rozstrzygnięciu organu krajowego ma być 
uznawane za „dowiedzione w sposób niezbity” (co wydaje się być tożsame z domniemaniem 
niewzruszalnym). Z kolei ostateczne rozstrzygnięcie wydane w innym państwie członkowskim 
ma mieć inny skutek – ma być co najmniej dowodem prima facie naruszenia prawa konkurencji. 
Na marginesie należy zaznaczyć, że art. 9 posługuje się zbyt szerokim pojęciem ostatecznego 
rozstrzygnięcia zamiast pojęciem „ostateczne rozstrzygnięcie stwierdzające naruszenie”. Z pew-
nością można twierdzić, że to, iż chodzi wyłącznie o rozstrzygnięcia stwierdzające naruszenie może 
być wyinterpretowane z treści art. 9. Warto jednak zauważyć, że „rozstrzygnięcie stwierdzające 
naruszenie” i „ostateczne rozstrzygnięcie stwierdzające naruszenie” zostały zdefi niowane w – od-
powiednio – punkcie 11 i 12 art. 2 dyrektywy. Powinny zatem być konsekwentnie stosowane w jej 
tekście. Tymczasem pojęcie z pkt 12 zostało użyte jedynie w motywie 34 preambuły, a pojęcie 
z pkt 11 – tylko w art. 10 ust. 4 i art. 20 ust. 2 lit. b. 

Art. 9 ust. 2 stanowi kolejną klauzulę harmonizacji minimalnej zawartą w dyrektywie. 
Państwo członkowskie może wybrać czy rozstrzygnięcia wydane w innym państwie członkow-
skim będą dla jego sądów wiążące, będą objęte domniemaniem (niewzruszalnym, wzruszalnym), 
będą dowodem prima facie. Wydaje się, że na ostateczny kształt art. 9 mogły mieć wpływ obawy 
o różnice w standardach proceduralnych pomiędzy państwami członkowskich36. Przyjęcie w dy-
rektywie transgranicznego wiążącego skutku rozstrzygnięć mogłoby powodować, że sąd danego 
państwa członkowskiego byłby związany decyzją organu innego państwa członkowskiego wyda-
ną w okolicznościach, w których taka decyzja nie zostałaby wydana w tym pierwszym państwie 
członkowskim. Rozwiązanie tego problemu za pomocą klauzuli harmonizacji minimalnej powoduje 
jednak zwiększenie ryzyka forum shopping. Najprawdopodobniej powodowie będą faworyzować 
te jurysdykcje, w których przyjęty zostanie transgraniczny skutek wiążący rozstrzygnięć (np. ju-
rysdykcję niemiecką, jeśli zostanie w niej utrzymane obecne rozwiązanie).

Wybór polskiego ustawodawcy co do skutku rozstrzygnięć organów innych państw członkow-
skich dla sądów polskich nie wydaje się zupełnie prosty. Art. 9 ust. 2 dyrektywy przewiduje rozwią-
zanie minimalne w postaci dowodu prima facie. Natomiast w polskiej wersji językowej art. 9 ust. 2 
dyrektywy mowa jest o „domniemaniu faktycznym”. W polskim orzecznictwie i piśmiennictwie nie 

34 Uchwała SN z 23.07.2008 r., III CZP 52/08, LEX nr 408406. Zob. też A. Jurkowska-Gomułka, W stronę umocnienia prywatnoprawnego wdrażania 
zakazów praktyk ograniczających konkurencję – glosa do uchwały SN z 23.07.2008 r. (III CZP 52/08), „Europejski Przegląd Sądowy” 2010, nr 5, s. 43–48; 
A. Piszcz, Still-unpopular…, s. 62–66. 
35 Wyr. z 25.11.2009 r., VI ACa 422/09, LEX nr 1120262. 
36 Komisja Gospodarcza i Monetarna Parlamentu Europejskiego w swoim raporcie z 3.10.2013 r. dotyczącym propozycji dyrektywy zaznaczała, że 
skutek wiążący nie powinien mieć miejsca w sprawach, w których podczas dochodzenia faktów zaszły oczywiste błędy albo w których nie respektowano 
należycie praw pozwanego w postępowaniu przed krajowym organem bądź sądem. Pobrano z: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-
-%2F%2FEP%2F%2FNONSGML%2BCOMPARL%2BPE-516.968%2B01%2BDOC%2BPDF%2BV0%2F%2FEN (27.04.2015).
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ma zgody co do tego, czym jest dowód prima facie. Uważa się go za środek służący do dokonywa-
nia ustaleń faktycznych, wykształcony przez praktykę sądową szczególnie w sprawach, w których 
udowodnienie okoliczności faktycznych jest niezwykle trudne (szkody mankowe, komunikacyjne, 
lekarskie). Z jednej strony, uznaje się go za zbliżony do domniemania faktycznego37 czy oparty 
na konstrukcji domniemań faktycznych z art. 231 k.p.c.38 Z drugiej zaś – za dowód prima facie 
uważa się środek stosowany w sytuacjach, gdy ustawa pozwala na ograniczenie dowodzenia do 
wykazania prawdopodobieństwa wystąpienia określonego zdarzenia39, czyli przewiduje upraw-
dopodobnienie („początek dowodu”) zamiast dowodu (art. 243 k.p.c.). 

Co ustawodawca unijny rozumiał przez pojęcie dowodu prima facie? Czy słusznie prima facie 
evidence przetłumaczono na język polski jako „domniemanie faktyczne”? Domniemanie faktycz-
ne oznacza, że sąd może uznać za ustalone fakty mające istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia 
sprawy, jeżeli wniosek taki można wyprowadzić z innych ustalonych faktów. Jeśli w ustawie będzie 
wskazane, że sąd musi uznać za ustalone naruszenie prawa konkurencji, wyprowadzając ten fakt 
z ostatecznego rozstrzygnięcia organu innego państwa członkowskiego, to przestaniemy mieć do 
czynienia z domniemaniem faktycznym. Będzie to domniemanie ustanowione przez prawo, czyli 
domniemanie prawne (art. 234 k.p.c.), które może być obalone, jeśli ustawa tego nie wyłącza. Takie 
rozwiązanie byłoby dopuszczalne ze względu na klauzulę harmonizacji minimalnej. Dopuszczalne 
byłoby również wskazanie, że naruszenie prawa konkurencji uważa się za uprawdopodobnione 
w przypadku stwierdzenia go rozstrzygnięciem, o którym mowa w art. 9 ust. 2 dyrektywy, oraz że 
do ustalenia naruszenia prawa konkurencji wystarcza uprawdopodobnienie. 

Dodać należy, że art. 9 dyrektywy nie zawiera przepisu podobnego do art. 16 ust. 1 zd. 3 
rozporządzenia 1/2003, zgodnie z którym sąd krajowy może rozważyć czy konieczne jest za-
wieszenie toczącego się postępowania. Art. 9 dyrektywy nie rozstrzyga więc wpływu wszczęcia 
i prowadzenia postępowania przed organem ochrony konkurencji na postępowanie sądowe. Nie 
zadbano o to, mimo że w art. 18 ust. 2 przewidziano, że sądy krajowe rozpoznające powództwo 
o odszkodowanie mają mieć możliwość zawieszenia postępowanie na okres do dwóch lat, jeżeli 
strony tego postępowania biorą udział w polubownym rozstrzygnięciu sporu w sprawie roszczenia 
objętego tym powództwem.

IV. Terminy przedawnienia
Kwestii przedawnienia dotyczą przepisy art. 10, art. 11 ust. 4 zd. 2 oraz art. 18 ust. 1 dyrek-

tywy. Art. 10 zawiera ogólne zasady dotyczące terminów przedawnienia. 
Państwa członkowskie mają ustanowić przepisy regulujące początek biegu terminu przedaw-

nienia roszczenia o odszkodowanie, długość terminu przedawnienia oraz okoliczności powodujące 
przerwanie lub zawieszenie biegu tego terminu (art. 10 ust. 1). Termin przedawnienia ma wynosić 
co najmniej pięć lat (ust. 3). Art. 10 ust. 3 dyrektywy zawiera kolejną klauzulę harmonizacji mi-
nimalnej. Państwa członkowskie mogą wprowadzić (albo utrzymać, jeśli już wprowadziły) dłuższe 
niż pięcioletnie terminy przedawnienia. 

37 M.in. wyr. SN z 15.04.2005 r., I CK 653/04, LEX nr 369229. 
38 M.in. wyr. SN z 02.06.2010 r., III CSK 245/09, LEX nr 611825. 
39 Tak wyr. SN z 23.03.2007 r., V CSK 477/06, LEX nr 470003. 
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Zgodnie z art. 10 ust. 2 dyrektywy, bieg terminów przedawnienia nie rozpoczyna się, zanim nie 
ustanie naruszenie prawa konkurencji ani zanim powód nie dowie się lub zanim nie będzie można 
od niego zasadnie oczekiwać wiedzy: (a) o danym działaniu oraz o fakcie, że stanowi ono narusze-
nie prawa konkurencji; (b) o fakcie, że naruszenie prawa konkurencji wyrządziło mu szkodę oraz 
(c) o tożsamości sprawcy naruszenia. W nawiązaniu do tego przepisu wyrażony został pogląd, że 
w praktyce będzie trudne ustalenie ustania naruszenie prawa konkurencji i sądy będą polegały na 
ustaleniach organu ochrony konkurencji40. W uzupełnieniu tego stanowiska warto dodać, że sytuację 
komplikuje dodatkowo dokonana z dniem 18 stycznia 2015 r. zmiana uokik. Otóż z tą datą uchylono 
art. 11 uokik, z którego wynikało, że jeżeli zachowanie rynkowe przedsiębiorcy przestało naruszać 
zakazy określone w art. 6 lub 9 uokik lub w art. 101 lub 102 TFUE (poprzednio art. 81 lub 82 TWE), 
Prezes UOKiK wydawał decyzję o uznaniu praktyki za ograniczającą konkurencję i stwierdzającą 
zaniechanie jej stosowania. Rozbudowany obecnie art. 10 uokik nie zawiera analogicznego roz-
wiązania. We wskazanych okolicznościach Prezes UOKiK będzie na podstawie art. 10 ust. 1 uokik 
wydawał decyzję stwierdzającą naruszenie zakazu, lecz nie będzie w jej sentencji stwierdzał zanie-
chania jej stosowania. Nie wiadomo czy w każdej takiej decyzji Prezes UOKiK będzie wskazywał 
precyzyjnie datę zaniechania stosowania (zaprzestania) praktyki. Jedynie w sprawach, w których 
postępowanie wszczęto przed 18 stycznia 2015 r. będą miały zastosowanie przepisy dotychczasowe. 
Warto dodać, że zapewne nie w każdej sprawie sądy będą musiały zmierzyć się z sygnalizowanymi 
trudnościami. Kwestii przedawnienia nie badają bowiem z urzędu, czynią to na zarzut pozwanego. 

Z kolei zgodnie z art. 10 ust. 4 dyrektywy, państwa członkowskie mają zapewnić, aby termin 
przedawnienia ulegał zawieszeniu lub – zależnie od prawa krajowego – przerwaniu, w przypadku 
gdy organ ochrony konkurencji podejmie działania do celów dochodzenia lub jego postępowania 
w odniesieniu do naruszenia prawa konkurencji, którego dotyczy powództwo o odszkodowanie. 
W mojej opinii mogą być to działania podejmowane nie tylko w postępowaniu antymonopolowym, 
ale również w postępowaniu wyjaśniającym. 

W nawiązaniu do tego przepisu wyrażony został pogląd, że w przypadku prawa polskiego 
bardziej właściwe będzie zawieszenie niż przerwanie biegu przedawnienia41. Zawieszenie ustaje 
nie wcześniej niż jeden rok po nabraniu przez rozstrzygnięcie stwierdzające naruszenie charakteru 
ostatecznego42 lub po zakończeniu postępowania w inny sposób43. Słowa „nie wcześniej” wskazu-
ją na kolejną klauzulę harmonizacji minimalnej. Art. 10 ust. 4 nie wyjaśnia jednak pewnej istotnej 
kwestii. Otóż nie wiadomo, jak z perspektywy tego przepisu należy oceniać przypadki, gdy nie 
wszystkie przedsiębiorstwa, które brały udział w tym samym naruszeniu prawa konkurencji, wnoszą 
środek zaskarżenia przeciwko rozstrzygnięciu44. Czy termin przedawnienia biegnie oddzielnie dla 
każdego z nich? Czy też zaczyna biec w odniesieniu do nich wszystkich dopiero po uprawomoc-
nieniu się rozstrzygnięcia wobec „ostatniego” z nich (tego, w sprawie którego najpóźniej zapada 
orzeczenie w ostatniej „zwyczajnej” instancji)? Dodać należy, że Sąd Najwyższy Zjednoczonego 
Królestwa skomplikował te kwestie jeszcze bardziej, uznając, że odwołanie wyłącznie w zakresie 

40 D. Wolski, Implementacja dyrektywy…
41 Ibidem.
42 Ostateczne rozstrzygnięcie stwierdzające naruszenie oznacza rozstrzygnięcie stwierdzające naruszenie, od którego nie przysługują lub już nie 
przysługują zwyczajne środki odwoławcze (art. 2 pkt 12).
43 Termin, o którym mowa, został poddany krytyce; R. Sikorski, Przedawnienie roszczeń odszkodowawczych z tytułu naruszenia prawa konkurencji 
w świetle postanowień dyrektywy 2014/104/UE, referat wygłoszony 14.04.2015 r. podczas I Polskiego Kongresu Prawa Konkurencji.
44 Zob. też A. Howard, Too little…, s. 462.
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wysokości kary nie zawiesza biegu przedawnienia roszczeń i że skutek taki ma jedynie odwołanie 
dotyczące stwierdzenia naruszenia prawa konkurencji45. 

Mimo że przepisy art. 10 dyrektywy budzą pewne wątpliwości, wydaje się, że ich transpozycja 
postawi w lepszym położeniu polskich (potencjalnych) powodów objętych w tej chwili krótszym 
terminem przedawnienia z art. 4421 k.c., który w dodatku nie jest przerywany ani zawieszany 
w rezultacie wszczęcie postępowania przez Prezesa UOKiK. 

Dodać należy, że art. 11 ust. 4 zd. 2 wymaga zapewnienia przez państwa członkowskie, aby 
jakikolwiek termin przedawnienia roszczeń o odszkodowanie mający zastosowanie do spraw, 
w których solidarną odpowiedzialność za naruszenie prawa konkurencji ponosi podmiot zwolniony 
z kary w rozumieniu art. 2 pkt 19 (w ramach programu łagodzenia kar), był rozsądny i wystarczał 
poszkodowanym na wytoczenie powództwa. Ustalenie długości tego terminu przedawnienia przez 
ustawodawców krajowych może nie być łatwe. Termin ten ma bowiem być wystarczający do wyto-
czenia powództwa przeciwko takiemu podmiotowi przez poszkodowanych innych niż jego nabywcy 
lub dostawcy bezpośredni lub pośredni, gdy nie można uzyskać pełnego odszkodowania od innych 
przedsiębiorstw, które brały udział w tym samym naruszeniu prawa konkurencji (art. 11 ust. 4 zd. 1 
lit. b). Nie jest jasne, kiedy „nie można uzyskać pełnego odszkodowania od innych przedsiębiorstw”. 
Czy stan ten będzie miał miejsce dopiero po uzyskaniu prawomocnego wyroku i przeprowadzeniu 
bezskutecznej egzekucji? Z pewnością nie może chodzić o sytuację, gdy owe inne przedsiębiorstwa 
po prostu nie uiściły odszkodowania dobrowolnie. Jeśli sformułowanie „nie można” sprowadza się 
do konieczności uzyskania postanowienia o umorzeniu postępowania egzekucyjnego z powodu 
jego bezskuteczności, to ogólny (pięcioletni) termin przedawnienia roszczenia wobec podmiotu 
zwolnionego z kary, odpowiadającego niejako subsydiarnie, może okazać się zbyt krótki. 

Z kolei art. 18 ust. 1 dyrektywy wymaga zapewnienia przez państwa członkowskie, aby bieg 
terminu przedawnienia roszczeń o odszkodowanie był zawieszany na czas trwania jakiejkolwiek 
procedury polubownego rozstrzygania sporów w rozumieniu art. 2 pkt 21 (w przypadku polskich 
procedur – nie tylko rozstrzygania sporu przez sąd polubowny w rozumieniu k.p.c.). Zawieszenie 
biegu terminu przedawnienia ma mieć zastosowanie wyłącznie do tych stron, które biorą lub brały 
udział w polubownym rozstrzygnięciu sporu lub są lub były w nim reprezentowane. W prawie pol-
skim przewidziano dla takich przypadków korzystniejsze dla powodów rozwiązanie, mianowicie 
przerwanie biegu przedawnienia (art. 123 § 1 pkt 1 k.c.). W art. 18 ust. 1 zd. 1 dyrektywy, inaczej 
niż w art. 10 ust. 4, zabrakło wyrazów „lub – zależnie od prawa krajowego – przerywany”. Skutkuje 
to wątpliwościami46 czy można pozostawić istniejące korzystne dla powodów rozwiązanie, czy 
też należy wyjść z założenia pełnej harmonizacji przepisów o przedawnieniu w zakresie, w jakim 
dyrektywa nie posłużyła się klauzulami harmonizacji minimalnej (art. 10 ust. 3 i 4).

V. Odpowiedzialność solidarna
Artykuł 11 ust. 1 dyrektywy nakazuje państwom członkowskim zapewnić, aby przedsiębiorstwa, 

które naruszyły prawo konkurencji w wyniku wspólnych działań, były solidarnie odpowiedzialne za 
szkodę wynikającą z naruszenia prawa konkurencji. Polskie prawo nie zawiera szczególnej podsta-
wy prawnej odpowiedzialności solidarnej takich przedsiębiorców. Podstawy tej można doszukiwać 

45 Zob. wyr. z 24.10.2012 r., BCL v BASF [2012] UKSC 45. Pobrano z: http://www.bailii.org/uk/cases/UKSC/2012/45.html (27.04.2015).
46 D. Wolski, Implementacja dyrektywy…
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się w ogólnej regule z art. 441 § 1 k.c., zgodnie z którym jeżeli kilka osób ponosi odpowiedzialność 
za szkodę wyrządzoną czynem niedozwolonym, ich odpowiedzialność jest solidarna47. W świetle 
orzecznictwa warunkiem solidarnej odpowiedzialności kilku osób jest jedność (niepodzielność) 
szkody48. Judykatura przyjmuje istnienie jednej szkody, gdy udział sprawców w jednym delikcie 
przesądza o niemożności podziału wywołanych nim skutków. Z kolei w literaturze stwierdzono, 
że szkoda jest jedna, jeżeli stanowi rezultat łącznej działalności czynników szkodzących w taki 
sposób, że nie da się wyodrębnić, co każdemu z nich i w jakim zakresie powinno być przypisa-
ne49. Okoliczności przypadku muszą wskazywać, że trzeba było współdziałania kilku czynników 
szkodzących, by skutek w postaci szkody powstał. Moim zdaniem, w przypadku porozumienia 
ograniczającego konkurencję jego uczestnicy wyrządzają jedną szkodę poszkodowanemu i po-
noszą wobec niego solidarną odpowiedzialność odszkodowawczą50. Transpozycja dyrektywy 
usunie natomiast ewentualne wątpliwości w tej mierze. 

Kolejne ustępy art. 11 dyrektywy są mniej jednoznaczne w ocenie. Ograniczenia odpowie-
dzialności solidarnej wymaga przepis art. 11 ust. 3 (zd. 1) dyrektywy dotyczący odpowiedzialności 
podmiotów zwolnionych z kary w ramach programu łagodzenia kar (ale nie podmiotów, którym 
w ramach tego programu obniżono wysokość kary pieniężnej). Może ono być uzasadnione zamia-
rem unijnego prawodawcy, by ograniczenie solidarnej odpowiedzialności podmiotów zwolnionych 
z kary stanowiło zachętę do współpracy z organami ochrony konkurencji w ramach programu 
łagodzenia kar. Osiągnięcie tego celu skutkowałoby zwiększeniem skuteczności egzekwowania 
prawa konkurencji na drodze publicznoprawnej. Dyrektywa w motywie 38 preambuły stwierdza, że 
należy zapewnić, by przedsiębiorstwa, które organ ochrony konkurencji zwolnił z kary pieniężnej 
w ramach programu łagodzenia kar, nie były nadmiernie narażone na roszczenia odszkodowaw-
cze. W literaturze wskazano natomiast, że trudno jest zdiagnozować owo „nadmierne narażenie 
na roszczenia odszkodowawcze”, gdyż nie ma dowodów, że podmioty zwolnione z kary miałyby 
być pozywane jako pierwsze czy też jako jedyne spośród uczestników porozumienia51. Z kolei, 
ograniczenie odpowiedzialności podmiotów zwolnionych z kary odbywa się kosztem podmiotów 
poszkodowanych naruszeniem prawa konkurencji i może de facto „uszczuplać” ich prawo do 
pełnego odszkodowania (art. 3 dyrektywy)52. Warto dodać, że ograniczenie odpowiedzialności 
w polskich warunkach nie może dotyczyć zwolnionych z kary uczestników porozumień innych 
niż tajne kartele. Nie mogą oni uzyskać opisywanych tu „przywilejów”, które przewidziano dla 
uczestników porozumień znacznie bardziej niebezpiecznych dla konkurencji na rynku, czyli karteli. 

Jeszcze więcej wątpliwości budzi ust. 2, który został wprowadzony do art. 11 niemal w ostat-
niej chwili, z powodów politycznych. Wprowadza on ograniczenie solidarnej odpowiedzialności 
małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), swoistą regułę de minimis. Państwa członkowskie 
mają zapewnić, by małe lub średnie przedsiębiorstwo będące sprawcą naruszenia ponosiło odpo-
wiedzialność – pod pewnymi warunkami – wyłącznie wobec własnych nabywców bezpośrednich 
i pośrednich. Ograniczenie z art. 11 ust. 2 dyrektywy wydaje się bezprecedensowym przykładem 

47 Zob. P. Podrecki, Civil Law Actions in the Context of Competition Restricting Practices under Polish Law, YARS 2009, nr 2(2), s. 87. 
48 Wyr. SN z 20.11.2002 r., II CKN 859/00, LEX nr 78881.
49 Tak B. Lewaszkiewicz-Petrykowska, Wyrządzenie szkody przez kilka osób, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 1978, s. 62. 
50 Odpowiedzialność solidarną uczestników porozumienia ograniczającego konkurencję przyjmuje również P. Podrecki; zob. P. Podrecki, Porozumienia 
monopolistyczne i ich cywilnoprawne skutki, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego” 2000, z. 24, s. 251–251; P. Podrecki, Civil Law Actions…, s. 87. 
51 A. Schwab, Finding the Right Balance…, s. 66. 
52 Zob. też Ch. Kersting, Removing the Tension…, s. 4. 
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połączenia prawa prywatnego i publicznoprawnej regulacji gospodarki. Prawo polskie nie zna 
tego rodzaju ograniczeń odpowiedzialności cywilnej. MŚP mają istotne znaczenie dla rozwoju 
gospodarki europejskiej, dlatego zasługują na wsparcie organów publicznych. Nie wydaje się 
jednak stosowną formą tego wsparcia ustanawianie korzystniejszych zasad solidarnej odpowie-
dzialności niektórych, faworyzowanych MŚP. Takie rozwiązanie powoduje, że trudniejsze może 
stać się uzyskanie naprawienia szkód przez poszkodowanych, w tym przez inne MŚP oraz kon-
sumentów. Powstaje natomiast pytanie, czy powyższe obawy mają szansę ziścić się w praktyce. 
Jeden z warunków, z jakimi powiązano ograniczenie odpowiedzialności MŚP, wydaje się trudny 
do interpretacji, jak i spełnienia. Art. 11 ust. 2 wymaga nie tylko niewielkiego udziału przedsiębior-
stwa w rynku właściwym (poniżej 5% w całym okresie naruszenia prawa konkurencji), lecz także 
by zastosowanie zwykłych zasad odpowiedzialności solidarnej nieodwracalnie zagroziło jego 
efektywności ekonomicznej i skutkowało całkowitą utratą wartości jego aktywów. Nie wiadomo, 
w jakich okolicznościach można mówić o całkowitej utracie wartości aktywów przedsiębiorstwa. 
Jest wątpliwe czy MŚP będą w stanie dowieść spełnienie tego warunku. 

VI. Uwagi końcowe
Egzekwowanie prawa konkurencji z powództwa prywatnego oraz egzekwowanie go na drodze 

publicznoprawnej powinny wzajemnie się uzupełniać. W praktyce, w Polsce dotychczas się to nie 
ziściło. Dostępne bazy orzecznictwa sądów powszechnych informują o nielicznych powództwach – 
co do zasady następczych53 – wytoczonych w związku z naruszeniem prawa konkurencji. Powstaje 
pytanie, czy dyrektywa odszkodowawcza doprowadzi do rozwoju egzekwowania prawa konkurencji 
z powództwa prywatnego w Polsce. Z jednej strony wydaje się, że jeżeli jednocześnie z jej trans-
pozycją zostanie dokonane dostosowanie – do wynikających z niej wzorców – przepisów prawa 
krajowego dotyczących sytuacji o czysto krajowym (wewnętrznym) charakterze, liczba powództw 
może wzrosnąć, choć to nigdy nie powinno być celem samym w sobie. Z drugiej strony, niniejsze 
opracowanie pokazuje na wybranych regulacjach, że dyrektywa jest aktem bardzo skomplikowa-
nym. Polski ustawodawca może mieć istotne trudności z jej transpozycją. Dopasowanie zasad 
wprowadzonych dyrektywą do polskiego systemu prawnego i tradycji prawnej będzie stanowić 
trudne zadanie. Polscy sędziowie i pełnomocnicy stron mogą następnie mieć poważne problemy 
z interpretacją przepisów prawa krajowego transponujących dyrektywę. 

Niektóre rozwiązania zawarte w dyrektywie zdają się rzeczywiście służyć poprawie pozycji 
poszkodowanych w procesie i poza nim, choć w wielu kwestiach unijny ustawodawca zachował 
znaczną powściągliwość. Do tych korzystnych dla powodów rozwiązań należą przepisy o prze-
dawnieniu; wydaje się też, że poszerzeniu ulegnie zakres dostępu do dowodów. Nie sądzę nato-
miast, aby postępowania z powództwa o odszkodowanie z tytułu naruszenia prawa konkurencji 
stały się po transpozycji dyrektywy tańsze lub szybsze. Nie wydaje się też, by zanikło zjawisko 
forum shopping, skoro dyrektywa w kilku miejscach posługuje się klauzulami harmonizacji mini-
malnej. Można też wyrazić niedosyt związany z tym, że dyrektywa dotyczy wyłącznie powództw 
o odszkodowanie, pomijając całkowicie inne powództwa, jakie są wytaczane w sądach w ramach 
private enforcement przez podmioty dotknięte naruszeniem prawa konkurencji. 

53 Wyróżnia się na tym tle powództwo samodzielne w sprawie zakończonej nieprawomocnym wyrokiem Sądu Okręgowego w Krakowie z 8.12.2014 r., 
I C 932/14. Pobrano z: http://orzeczenia.krakow.so.gov.pl/content/$N/152010000000503_I_C_000932_2014_Uz_2014-12-08_001 (27.04.2015). 
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I. Uwagi wprowadzające
Mamy już za sobą ponad dwuletni okres dyskusji i konsultacji nad projektem zmian1 ustawy 

z 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (dalej: uokik2) oraz oczekiwania na 
jego przyjęcie. Po zakończeniu procesu legislacyjnego i opublikowaniu przepisów nowelizujących 
uokik3, tj. ustawy z 10 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów 
oraz ustawy – Kodeks postępowania cywilnego (dalej: nowelizacja lub ustawa zmieniająca), za-
kończył się również półroczny okres vacatio legis. Zmienione prawo antymonopolowe obowiązuje 
od 18 stycznia bieżącego roku4.

Publicznoprawne instrumenty oddziaływania Prezesa UOKiK na procesy konsolidacji rynkowej 
przedsiębiorców wskazane w Działach III (koncentracje przedsiębiorców) oraz VI (postępowanie 
przed Prezesem UOKiK) uokik nie podlegały zmianom od początku obowiązywania tego aktu praw-
nego5. Zmiany wprowadzone w tym zakresie nowelizacją z 2014 r. są więc pierwszymi od prawie 
ośmiu lat funkcjonowania przywołanych przepisów w systemie ochrony konkurencji w Polsce6. 

Wieloletnia praktyka stosowania uokik dowiodła potrzeby zarówno uproszczenia i odforma-
lizowania procedur, jak i zwiększenia gwarancji procesowych uczestników postępowań przed 
Prezesem UOKiK czy wyeliminowania przepisów budzących wątpliwości interpretacyjne. Prace 
nad obszerną nowelizacją uokik, również w zakresie kontroli koncentracji, zostały zapowiedzia-
ne już w 2011 r.7, a projekt zmian opracowany przez Prezesa UOKiK8 był szeroko komentowany 
przez środowiska biznesowe i prawnicze9. Zainteresowani byli zgodni, że obowiązująca regulacja 
w wielu miejscach wymaga modyfi kacji. Podczas prac nad nowelizacją zgłaszano szereg postu-
latów. Po zakończeniu konsultacji i procesu legislacyjnego przepisy ustawy zmieniającej uokik 
weszły w życie, wprowadzając kilka istotnych i szereg mniejszych zmian w dotychczasowej re-
gulacji kontroli koncentracji przedsiębiorców. 

Czy został spełniony główny cel nowelizacji uokik, tj. wdrożenie rozwiązań wzmacniają-
cych polski system ochrony konkurencji i konsumentów poprzez wzrost skuteczności regulacji 

1 Projekt założeń z 15.05.2012 r. do projektu ustawy zmieniającej uokik został opublikowany pierwotnie na stronie internetowej UOKiK 16.05.2012 r. 
Pobrano z: http://www.uokik.gov.pl/aktualnosci.php?news_id=3429&news_page=13 (16.03.2015).
2 Dz.U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.
3 Ostateczną wersję ustawy zmieniającej uokik Sejm uchwalił 10.06.2014 r., ustawa uzyskała akceptację Prezydenta RP 30.06.2014 r., po czym została 
ogłoszona w Dzienniku Ustaw RP 17.07.2014 r. (Dz.U. z 2014 r., poz. 945). Zob. akt opublikowany na stronach Rządowego Centrum Legislacyjnego: 
http://dokumenty.rcl.gov.pl/DU/rok/2014/pozycja/945 (16.03.2015).
4 Tekst jednolity uokik został ogłoszony obwieszczeniem Marszałka Sejmu RP z 26.01.2015 r. w sprawie opublikowania jednolitego tekstu ustawy 
o ochronie konkurencji i konsumentów opublikowanym 5.02.2015 r. (Dz.U. z 2015 r., poz. 184).
5 Do chwili uchwalenia ustawy zmieniającej z 2014 r. przepisy uokik były ośmiokrotnie zmieniane. Dwie zmiany weszły w życie w 2007 r. (Dz.U. Nr 99, 
poz. 660 oraz Dz.U. Nr 171, poz. 1206), jedna w 2008 r. (Dz.U. Nr 157, poz. 976), trzy w 2009 r. (Dz.U. z 2008 r., nr 223, poz. 1458, Dz.U. z 2009 r., 
nr 18, poz. 97 oraz Dz.U. z 2008 r., nr 227, poz. 1505), po jednej zmianie w 2010 r. (Dz.U. z 2009 r., nr 157, poz. 1241) oraz w 2011 r. (Dz.U. Nr 34, 
poz. 173). Żadna ze zmian nie dotyczyła jednak ustawowej regulacji w zakresie kontroli koncentracji. Zmiany te uwzględnia tekst jednolity uokik opub-
likowany w Dzienniku Ustaw z 2015 r. pod pozycją 184. Zob. przypis 4.
6 Uokik, ogłoszona 21.03.2007 r., zaczęła obowiązywać 21.04.2007 r.
7 W rządowej Polityce konkurencji na lata 2011-2013, przyjętej przez Radę Ministrów w 2011 r., wskazano na zadania legislacyjne Prezesa UOKiK 
w zakresie m.in. przeanalizowania możliwości wprowadzenia dwufazowej procedury rozpatrywania koncentracji oraz przygotowania odpowiednich roz-
wiązań prawnych w tym zakresie czy dokonania przeglądu przepisów regulujących prowadzenie postępowania antymonopolowego oraz przygotowania 
zmian w prawie eliminujących problemy proceduralne występujące w trakcie postępowania przed Prezesem UOKiK. Zob. www.uokik.gov.pl/download.
php?plik=10111 (16.03.2015 r.).
8 Założenia projektu nowelizacji uokik zostały opublikowane w maju 2012 r. Zob. link opublikowany na stronach Rządowego Centrum Legislacji: http://
legislacja.rcl.gov.pl/lista/1/projekt/43452 (16.03.2015).
9 Dyskusja na temat projektowanych zmian uokik prowadzona była również na łamach iKAR-a. Zob. numery iKAR-a z lat 2012–2013. Kwestii planowa-
nych zmian w zakresie kontroli koncentracji dotyczyły m.in. artykuły: M. Kolasińskiego, Polityka kontroli koncentracji w Polsce – stan obecny i możliwe 
zmiany, iKAR 2012, nr 1(1), s. 74; Sz. Sypa, Postulowane zmiany w prawie kontroli koncentracji – uwagi na tle propozycji Urzędu Ochrony Konkurencji 
i Konsumentów, iKAR 2012, nr 2(1), s. 16; D. Wolskiego, Kierunek zmian w zakresie kontroli koncentracji przedsiębiorców w projekcie nowelizacji ustawy 
o ochronie konkurencji i konsumentów, iKAR 2013, nr 1(2), s. 8 czy Uwagi dotyczące wybranych instytucji w projekcie nowelizacji ustawy o ochronie 
konkurencji i konsumentów, iKAR 2013, nr 7(2), s. 16 oraz D. Aziewicza, Dwufazowość postępowania antymonopolowego w sprawach koncentracji 
a możliwość zawieszenia terminu w nowelizacji ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, iKAR 2013, nr 7(2), s. 50. 
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antymonopolowej m.in. w zakresie kontroli koncentracji? Czy zostały osiągnięte cele szczegóło-
we, jak np. eliminacja lub zmiana przepisów budzących wątpliwości interpretacyjne ujawnione na 
gruncie uokik czy skupienie uwagi organu antymonopolowego na najbardziej istotnych sprawach 
koncentracyjnych i wyłączenie spod jego oddziaływania koncentracji bagatelnych z punktu wi-
dzenia rynku i konkurencji?10 Oczywiście najpełniej będzie można odpowiedzieć na te pytania po 
pewnym okresie obowiązywania zmienionej ustawy, gdy poznamy praktykę stosowania nowych 
przepisów przez Prezesa UOKiK. Znając jednak ostateczną treść i zakres zmian normatywnych 
wprowadzanych do przepisów regulujących prawa i obowiązki przedsiębiorców oraz działania 
organu antymonopolowego na gruncie uokik w zakresie kontroli koncentracji, można pokusić się 
o wstępną diagnozę.

Poniżej przedstawiam listę zmian w zakresie prawa materialnego wprowadzonych do prze-
pisów dotyczących kontroli koncentracji przedsiębiorców nowelizacją z 2014 r. wraz z omówie-
niem uregulowań nowego rozporządzenia wykonawczego do uokik (chodzi o rozporządzenie 
Rady Ministrów w sprawie obliczania obrotu przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji 
z 23 grudnia 2014 r.11) oraz analizą wyjaśnień UOKiK w sprawie kryteriów i procedury zgłaszania 
zamiaru koncentracji Prezesowi UOKiK12, w omawianym zakresie. Przedstawiam również ocenę 
przewidywanych skutków ich wprowadzenia dla stosowania przepisów uokik.

Zmiany kryteriów obowiązku zgłoszenia zamiaru koncentracji można, co do zasady, zakwa-
lifi kować do trzech podstawowych kategorii: 
– zmiany w zasadach obliczania obrotów przedsiębiorców na potrzeby ustalenia obowiązku 

zgłoszenia (poprzez wprowadzenie szczegółowej regulacji w zakresie weryfi kowania pod-
stawowych progów zgłoszeniowych wskazanych w art. 13 ust. 1 uokik dla poszczególnych 
rodzajów koncentracji wymienionych w art. 13 ust. 2 uokik); 

– wprowadzenia do przepisów uokik regulacji dotyczącej obowiązku zgłaszania ciągu kilku 
koncentracji jako jednej koncentracji istotnej rynkowo (tzw. koncentracji wieloetapowych); 

– rozszerzenia wyłączenia de minimis w dotychczasowym katalogu wyłączeń spod obowiązku 
zgłoszenia zawartego w art. 14 uokik. 
Nowe instytucje prawa procesowego (w szczególności dwuetapowe postępowanie zgło-

szeniowe, wprowadzenie instytucji zastrzeżeń do planowanej koncentracji oraz uregulowania 
rozporządzenia Rady Ministrów z 23 grudnia 2014 r. w sprawie zgłoszenia zamiaru koncentracji 
wprowadzającego zmieniony kwestionariusz zgłoszeniowy WID13) pozostawiono poza zakresem 
niniejszej publikacji.

10 Zob. uzasadnienie projektu nowelizacji z 2014 r., pkt I pt. „Potrzeba i cel uchwalenia projektowanej regulacji”, s. 1, druk sejmowy nr 1703, opubliko-
wany na stronie internetowej Sejmu RP: http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/druk.xsp?nr=1703 (16.03.2015).
11 Rozporządzenie opublikowane zostało w Dzienniku Ustaw z 15.01.2015 r. pod pozycją 79 i zastąpiło dotychczasowe rozporządzenie Rady Ministrów 
z 17.07.2007 r. w sprawie sposobu obliczania obrotu przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji (Dz.U. z 2007 r., nr 134, poz. 935). W tym samym 
dzienniku ustaw pod pozycją 80 opublikowane zostało drugie rozporządzenie Rady Ministrów, również z 23.12.2014 r. w sprawie zgłoszenia zamiaru 
koncentracji przedsiębiorców (zastępując wcześniejsze rozporządzenie Rady Ministrów z 17.07.2007 r. w sprawie zgłaszania zamiaru koncentracji 
przedsiębiorców (Dz.U. z 2007 r., nr 134, poz. 937).
12 Wyjaśnienia datowane na 23.01.2015 r. zostały opublikowane na stronach internetowych UOKiK. Zob. komunikat prasowy UOKiK z 27.01.2015 r. 
dostępny na http://www.uokik.gov.pl/aktualnosci.php?news_id=11437 (16.03.2015). Wytyczne w sprawie kryteriów i procedury zgłaszania koncentracji 
dostępne są na stronie internetowej pod adresem: http://www.uokik.gov.pl/wyjasnienia_i_wytyczne.php (16.03.2015). Wyjaśnienia ze stycznia bieżącego 
roku zastąpiły wcześniejsze wytyczne Prezesa UOKiK w sprawie kryteriów i procedury zgłaszania koncentracji z 2010 r.; te ostatnie są również dostępne 
na stronie internetowej UOKiK: www.uokik.gov.pl/download.php?plik=9147 (16.03.2015).
13 Zob. przypis 11.
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II. Nowe zasady obliczania progów wymiaru krajowego 
dla poszczególnych rodzajów koncentracji

1. Uwagi ogólne

W dotychczasowym stanie prawnym zasady i sposób obliczania obrotów przedsiębiorców dla 
ustalenia wymiaru krajowego koncentracji14 regulował wyłącznie art. 16 ust. 1 uokik. Nowelizacja 
z 2014 r. nie zmieniła podstawowych progów wielkości obrotów wskazujących prima facie15 na 
obowiązek zgłoszenia zamiaru koncentracji Prezesowi UOKiK w przypadku ich przekroczenia 
w roku obrotowym poprzedzającym rok zgłoszenia. Wymiar krajowy koncentracji statuują więc 
w dalszym ciągu alternatywnie: łączny obrót światowy przedsiębiorców uczestniczących w kon-
centracji przewyższający równowartość 1 miliarda euro lub ich łączny obrót na terytorium RP pla-
sujący się powyżej równowartości 50 milionów euro. Nowelizacja nie zmieniła również generalnej 
zasady (zawartej w omawianym art. 16 ust. 1 uokik), zgodnie z którą przy weryfi kacji wymiaru 
krajowego koncentracji, w aspekcie zarówno globalnym (granica 1 miliarda euro), jak i krajowym 
(próg 50 milionów euro), należy brać pod uwagę sumę obrotów uzyskanych nie tylko przez bez-
pośrednich uczestników koncentracji, lecz także przez ich całe grupy kapitałowe16. Z jednej strony 
zasada ta została słusznie ograniczona do nabywanych podmiotów lub aktywów (w przypadku 
koncentracji polegających na przejęciu kontroli oraz na nabyciu części mienia innego przedsię-
biorcy), z drugiej zaś – uległa faktycznemu rozszerzeniu o części obrotów uzyskiwanych przez 
podmioty spoza grupy kapitałowej.

2.  Regulacja prawna liczenia obrotów grup kapitałowych uczestników pasywnych 
koncentracji w przypadku przejęcia kontroli i nabycia części mienia

Zmiany wprowadzone nowelizacją dotyczą sposobu obliczania obrotów przedsiębiorców na 
potrzeby ustalenia istnienia wymiaru krajowego dla różnych rodzajów koncentracji. W tym celu 
znacznemu rozbudowaniu uległ art. 16 uokik (z dotychczasowych dwóch ustępów został powięk-
szony do pięciu). W pierwszej kolejności nowa regulacja wprowadziła odstępstwo od ogólnej za-
sady liczenia obrotów na potrzeby ustalenia wymiaru krajowego koncentracji (z uwzględnieniem 
obrotów grup kapitałowych wszystkich uczestników koncentracji) dla koncentracji dotyczących 
przejęcia kontroli nad przedsiębiorcami (art. 13 ust. 2 pkt 2 uokik) oraz koncentracji polegających 
na nabyciu części mienia innych przedsiębiorców (art. 13 ust. 2 pkt 4 uokik). W tych dwóch przy-
padkach w analizie obrotu nie będzie uwzględniana grupa kapitałowa zbywcy. Pod uwagę będą 
brane wyłącznie obroty grup kapitałowych nabywców oraz obroty przedsiębiorców przejmowanych 
i przedsiębiorców od nich zależnych, a także obrót generowany przez nabywaną część mienia 
(art. 16 ust. 2 uokik w nowej redakcji). Wprowadzona zmiana jest w pełni uzasadniona i uwzględnia 

14 Progi wymiaru krajowego koncentracji, czyli dolne granice obowiązku zgłoszenia koncentracji do Prezesa UOKiK. Takim pojęciem podstawowe progi 
zgłoszeniowe z uokik określał T. Skoczny, wskazując, że pozostaje to w zgodzie z konwencją prawa unijnego (gdzie progi wymiaru unijnego wyznacza-
jące zasięg kontroli koncentracji prowadzonej na podstawie przepisów rozporządzenia Rady nr 139/2004 z 20.01.2004 r. w sprawie kontroli koncentracji 
przedsiębiorstw (Dz. Urz. UE z 2004 r. L 24/1) przez Komisję Europejską. Zob. T. Skoczny, W. Podlasin oraz T. Skoczny, D. Aziewicz, [w:] T. Skoczny 
(red.), Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz, wyd. 2, C.H. Beck, Warszawa 2014, odpowiednio s. 592–593 oraz s. 225–227. 
15 Pomimo spełnienia podstawowych kryteriów obrotów wskazanych w art. 13 ust. 1 uokik, dana koncentracja może ostatecznie nie podlegać obowiąz-
kowi zgłoszenia, jeśli zostaną spełnione dodatkowe kryteria wyłączeniowe zgodnie z art. 14 uokik.
16 Defi nicja grupy kapitałowej zawarta jest w art. 4 pkt 14 uokik. Przedsiębiorcy prowadzący działalność w ramach jednej grupy kapitałowej traktowani 
są przez prawo ochrony konkurencji jako jeden organizm gospodarczy. Posiadają oni wprawdzie odrębną osobowość prawną, jednakże ich działania cha-
rakteryzują się brakiem niezależności ekonomicznej wobec ich podmiotów dominujących. Wynika to z faktu, że przedsiębiorca dominujący ma możliwość 
wywierania decydującego wpływu na działalność zarówno przedsiębiorców bezpośrednio zależnych, jak i zależnych pośrednio. Zob. np. C. Banasiński, 
E. Piontek (red.), Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz, LexisNexis, Warszawa 2009, s. 161 oraz wyr. Sądu Antymonopolowego 
z 17.01.1996 r., Amr 54/95, Wokanda 1997/4/82.



www.ikar.wz.uw.edu.pl            internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 2015, nr 4(4)

94 Andrzej Madała            Przegląd zmian w ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów w zakresie kryteriów...

wielokrotnie podnoszony postulat, aby w badaniu obowiązku zgłoszenia nie brać pod uwagę siły 
rynkowej grupy kapitałowej zbywcy, gdyż nie ma to najmniejszego ekonomicznego uzasadnienia 
z punktu widzenia ochrony konkurencji i funkcji przepisów o kontroli koncentracji17. Analizowana 
zmiana spowoduje pewne zmniejszenie liczby koncentracji zgłaszanych Prezesowi UOKiK, co 
jest zgodne z założeniami nowelizacji18.

3.  Obliczanie obrotów grup kapitałowych uczestników koncentracji 
(zasady wspólne dla wszystkich rodzajów koncentracji)

Nowelizacja zmieniła zasady obliczania obrotów grup kapitałowych uczestników wszystkich 
czterech rodzajów koncentracji odnośnie do weryfi kacji progów zgłoszeniowych wskazanych 
w uokik. W dotychczasowym stanie prawnym obrót taki obejmował sumę obrotów uzyskanych 
przez wszystkich przedsiębiorców bezpośrednio lub pośrednio kontrolowanych przez jednego 
przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę19. Omawiana zmiana zakłada, że do obrotu 
grup kapitałowych branych pod uwagę przy weryfi kacji wymiaru krajowego koncentracji, wliczane 
będą w odpowiedniej proporcji obroty podmiotów współkontrolowanych przez te grupy kapitałowe 
(nowy art. 16 ust. 3 pkt 1 uokik) oraz obroty przedsiębiorców wspólnie kontrolujących te grupy 
kapitałowe (nowy art. 16 ust. 3 pkt 2 uokik). Przykładowo, jeśli spółka dominująca dla grupy ka-
pitałowej uczestnika koncentracji sprawuje wspólną kontrolę wraz z innym przedsiębiorcą (spo-
za swojej grupy kapitałowej) nad daną spółką, a nad kolejną spółką sprawuje wspólną kontrolę 
z dwoma innymi podmiotami spoza swojej grupy, to do obrotu grupy kapitałowej należy dodać 
odpowiednio 50% obrotu pierwszej spółki oraz 33% obrotu drugiej spółki wspólnie kontrolowanej20. 
Co więcej, w przypadku gdy bezpośredni uczestnik koncentracji kontrolowany jest wspólnie na 
podstawie art. 16 ust. 3 pkt 2 uokik, do obrotów grupy kapitałowej uczestnika koncentracji doliczo-
ne muszą zostać w odpowiedniej proporcji obroty współkontrolujących go przedsiębiorców (oraz 
obroty wszystkich spółek zależnych od współkontrolujących również w takiej samej proporcji). 
Proporcjonalne uwzględnienie obrotów podmiotów współkontrolowanych i współkontrolujących 
w ramach danej grupy kapitałowej zdaniem Prezesa UOKiK ma pozwolić na realną ocenę siły eko-
nomicznej przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji21 czy – jak wskazuje E. Kosiński – ma 
spowodować swoiste „uszczelnienie” pojęcia obrotu przedsiębiorców uczestniczących w koncen-
tracji (zdaniem tego autora obrót ten będzie odtąd traktowany realnie całościowo, obejmując całą 
istniejącą grupę kapitałową i oddając pełnię powiązań kapitałowych między przedsiębiorcami na 
rynku22). Nie można w pełni zgodzić się z takim poglądem. Być może, że uwzględnienie w odpo-
wiedniej proporcji obrotów przedsiębiorców współkontrolowanych i współkontrolujących23 pozwoli 

17 Zob. K. Kohutek, [w:] K. Kohutek, M. Sieradzka, Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz, wydanie 2, Wolters Kluwer, Warszawa 
2014, s. 515.
18 Zob. uzasadnienie projektu nowelizacji..., s. 8.
19 Tj. grupy kapitałowej zgodnie z art. 4 pkt 14 uokik.
20 Zgodnie z komunikatem UOKiK z 27.11.2014 r. opublikowanym na stronie internetowej UOKiK w związku z nowelizacją prawa antymonopolowego. 
Zamieszczono tam informację, jak liczyć obrót grupy kapitałowej i które spółki uwzględniać w kalkulacji na potrzeby stosowania nowego art. 16 ust. 3 
uokik. Dla każdego z czterech rodzajów koncentracji UOKiK zamieścił odpowiednie schematy kalkulacyjne. Zob. http://www.uokik.gov.pl/aktualnosci.
php?news_id=11327 (16.03.2015).
21 Tak w uzasadnieniu projektu nowelizacji..., s. 8.
22 Zob. E. Kosiński, [w:] T. Skoczny (red.), Ustawa o ochronie konkurencji..., s. 642.
23 Włączając w to obroty generowane przez spółki zależne tych ostatnich również w odpowiedniej proporcji. Np. jeśli bezpośredni uczestnik koncen-
tracji jest podmiotem wspólnie kontrolowanym przez dwóch odrębnych przedsiębiorców (w proporcji 50/50%), to do obrotu grupy kapitałowej uczestnika 
koncentracji wliczone powinny zostać również – ale tylko w 50% – obroty generowane przez wszystkich przedsiębiorców w pełni kontrolowanych przez 
każdego z przedsiębiorców współkontrolujących uczestnika koncentracji, tj. wszystkie podmioty należące do grup kapitałowych współkontrolujących. 



www.ikar.wz.uw.edu.pl            internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 2015, nr 4(4)

95 Andrzej Madała            Przegląd zmian w ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów w zakresie kryteriów...

bardziej wnikliwie ocenić siłę ekonomiczną przedsiębiorców, jednak tak sformułowany przepis art. 
16 ust. 3 uokik będzie pozostawał w sprzeczności z defi nicją ustawową grupy kapitałowej, przez 
którą należy rozumieć wszystkich przedsiębiorców kontrolowanych ostatecznie przez jednego 
przedsiębiorcę (art. 4 pkt 14 uokik). Zgodnie z przywołaną defi nicją zachowującą swoją aktualność 
po wejściu w życie nowelizacji, jeżeli jeden lub więcej przedsiębiorców sprawuje łączną (wspól-
ną) kontrolę nad innym przedsiębiorcą, takich przedsiębiorców sprawujących wspólną kontrolę 
nie zaliczymy do grupy kapitałowej przedsiębiorcy przez nich kontrolowanego. Podmiot wspólnie 
kontrolowany może natomiast tworzyć swoją grupę kapitałową24. W literaturze słusznie zwraca-
no uwagę, że takie podejście ustawodawcy do zwiększenia obrotów grupy kapitałowej o obroty 
podmiotów współkontrolowanych stanowi odejście od dotychczasowego orzecznictwa Prezesa 
UOKiK, w którym wyrażano pogląd, że podmiot współkontrolowany nie należy do żadnej z grup 
kapitałowych podmiotów go kontrolujących25. 

Wprowadzenie nowego ustępu 3 do art. 16 uokik skutkuje nie tylko wewnętrzną niespójnością 
przepisów ustawy (jak wskazano powyżej). Jestem zdania, że nowe przepisy będą rodzić prob-
lemy praktyczne – skomplikują liczenie obrotów przedsiębiorców i weryfi kację obowiązku zgło-
szenia zamiaru koncentracji26. Należy też zauważyć, że uwzględnianie obrotów przedsiębiorców 
współkontrolowanych i współkontrolujących w ramach obrotów danej grupy kapitałowej powoduje 
objęcie kontrolą szeregu dodatkowych koncentracji, tj. takich, w których obroty grup kapitałowych 
uczestników koncentracji plasowałyby się poniżej progów wymiaru krajowego, ale powiększone 
o obroty podmiotów współkontrolowanych i współkontrolujacych będą podlegać przepisom Działu 
III uokik (jest to więc faktyczne rozszerzenie stosowania przepisów uokik odnoszących się do 
kontroli koncentracji)27.

W związku z nowelizacją, na podstawie art. 17 uokik Rada Ministrów wydała nowe rozporzą-
dzenie z 23 grudnia 2014 r. w sprawie sposobu obliczania obrotu przedsiębiorców uczestniczą-
cych w koncentracji. Rozporządzenie to, od 18 stycznia bieżącego roku, zastąpiło funkcjonujące 
do tego czasu przepisy analogicznego rozporządzenia z 2007 r.28.

W nowym rozporządzeniu obrotowym zrezygnowano z niepotrzebnej, a funkcjonującej 
uprzednio defi nicji „roku poprzedzającego” rok obrotowy. Samo zaś pojęcie „rok obrotowy” zostało 
wprowadzone nowelizacją do słowniczka uokik w art. 4 (nowy pkt 16a, który odsyła do defi nicji 

Zob. komunikat UOKiK z 27.11.2014 r., o którym mowa w przypisie 14, oraz schematy dotyczące obliczania obrotów grupy kapitałowej na potrzeby 
stosowania art. 16 ust. 3 uokik.
24 Taki pogląd autor niniejszego artykułu wyrażał już wcześniej; zob. A. Madała, [w:] A. Bolecki, S. Drozd, S. Famirska, M. Kozak, M. Kulesza, A. Madała, 
T. Wardyński, Prawo konkurencji, LexisNexis Polska, Warszawa 2011, s. 397–398. Nie jest to pogląd odosobniony, zob. np. C. Banasiński, E. Piontek 
(red.), Ustawa o ochronie konkurencji..., s. 163. Również sam organ antymonopolowy w swoich wyjaśnieniach w sprawie kryteriów i procedury zgła-
szania zamiaru koncentracji wskazywał, że do obrotu grupy kapitałowej wlicza się obrót (jednego) przedsiębiorcy dominującego dla całej grupy oraz 
innych przedsiębiorców bezpośrednio lub pośrednio zależnych od (jednego) przedsiębiorcy dominującego. Zob. pkt I.4.2 Wyjaśnień w sprawie kryteriów 
i procedury zgłaszania zamiaru koncentracji Prezesowi UOKiK, UOKiK, Warszawa 2010, s. 28.
25 Ibidem, pkt I.3.6, s. 28. Takie stanowisko organu antymonopolowego zostało podtrzymane w obowiązujących Wyjaśnieniach w sprawie kryteriów 
i procedury zgłaszania koncentracji Prezesowi UOKiK, UOKiK, Warszawa 2015, pkt I.3.6, s. 30. Podkreśla to również M. Kolasiński, Polityka kontroli 
koncentracji..., s. 83.
26 Sceptycznie do omawianych zmian w obliczaniu obrotów przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji odnosili się również inni autorzy. Zob. 
np. Sz. Syp, Postulowane zmiany w prawie kontroli koncentracji…, s. 22.
27 M. Kolasiński słusznie zauważa, że „omawiana zmiana może przyczynić się do wzrostu ilości zgłoszeń koncentracyjnych ze strony przede wszystkim 
grup inwestorów fi nansowych, którzy zazwyczaj lokując środki w określonych spółkach gwarantują sobie zabezpieczenie inwestycji w postaci praw inter-
pretowanych co najmniej jako współkontrola pasywna”. Dodajmy, że tego typu koncentracje z reguły nie przynoszą negatywnych skutków dla konkurencji 
na rynku, ponieważ mają charakter inwestycji fi nansowych. Zob. M. Kolasiński, Polityka kontroli koncentracji..., s. 83.
28 Zob. przypis 11.
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zawartej w ustawie o rachunkowości29). Usunięto również przepis odnoszący się do obliczania 
obrotów generowanych przez narodowe fundusze inwestycyjne30.

Istotna zmiana dotyczy pojęcia obrotu zdefi niowanego obecnie w § 2 nowego rozporządzenia 
(w poprzednim rozporządzeniu – § 3). Obrót został określony jako suma przychodów netto31 skła-
dających się na „normalną działalność przedsiębiorców”, a nie – jak dotychczas – na „działalność 
operacyjną przedsiębiorców”. Dodatkowo przychody przedsiębiorców nie będą już powiększane 
o wartość dotacji przedmiotowych (w nowym rozporządzeniu brak jest takiego zapisu). Zgodnie 
z oceną skutków regulacji przedstawioną przez UOKiK powyższe zmiany w defi nicji obrotu miały 
na celu określenie w możliwie precyzyjny sposób potencjału gospodarczego przedsiębiorców. 
Wskazano np., że w aktualnym stanie prawnym do obrotu nie będą wliczane przychody pocho-
dzące z jednorazowych zdarzeń fi nansowych, np. dotyczących sprzedaży środków trwałych, które 
stanowią przychody operacyjne32. W związku z tym obowiązujące pojęcie obrotu (§ 2 nowego 
rozporządzenia) jest tożsame z regulacją unijną33.

W przypadku przychodów osób fi zycznych branych pod uwagę przy obliczaniu obrotu na 
potrzeby kontroli koncentracji obowiązujące rozporządzenie odnosi się do przychodów zwią-
zanych z prowadzoną przez te osoby działalnością gospodarczą. W redakcji nowych przepi-
sów zrezygnowano z dotychczasowej konieczności powiększania przychodów osób fi zycznych 
o wartość uzyskanych dotacji przedmiotowych. Doprecyzowano, że powyższe zasady obliczania 
obrotów odnoszą się również do innych podmiotów niesporządzających rachunku zysków i strat. 
Dodatkowo wskazano, że ustalając obroty osób fi zycznych posiadających kontrolę nad co najmniej 
jednym przedsiębiorcą, jeżeli podejmują one dalsze działania podlegające kontroli koncentracji 
(art. 4 pkt 1 lit. c uokik), należy brać pod uwagę zarówno przychody netto uzyskiwane przez takie 
osoby z prowadzonej przez nie działalności gospodarczej lub z wykonywania zawodu we włas-
nym imieniu i na własny rachunek (lub prowadzonej działalności w ramach wykonywania tego 
zawodu), jak i obroty osiągane przez przedsiębiorców kontrolowanych przez osoby fi zyczne (§ 8 
ust. 2 nowego rozporządzenia).

Nowe rozporządzenie określa wprost (w odróżnieniu od wcześniejszego aktu prawnego 
z 2007 r.), że na potrzeby ustalania obowiązku zgłoszenia zamiaru koncentracji należy brać pod 
uwagę aktualny skład grupy kapitałowej34. Tak jak dotychczas, do obrotu tego nie wlicza się obro-
tu dokonywanego z innymi przedsiębiorcami należącymi do danej grupy kapitałowej (§ 10 ust. 1 
nowego rozporządzenia). W tym miejscu należy wytknąć projektodawcom nowelizacji brak kon-
sekwencji we wprowadzonych zmianach dotyczących obliczania obrotu uczestników koncentracji. 

29 Art. 3 ust. 1 pkt 9 ustawy z 29.09.1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 330 z późn. zm.). Zgodnie z przywołanym przepisem rok obrotowy 
oznacza rok kalendarzowy lub inny okres trwający 12 pełnych miesięcy kalendarzowych określonych w statutach lub umowach, na podstawie których 
utworzono jednostki, do których mają zastosowanie przepisy tej ustawy (jednostki wskazane w art. 2 ust. 1 ustawy o rachunkowości). 
30 Regulacja ta straciła rację bytu w związku z uchyleniem ustawy z 30.04.1993 r. o narodowych funduszach inwestycyjnych i likwidacją NFI. Zob. 
ustawę z 30.03.2012 r. o uchyleniu ustawy o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji oraz o zmianie niektórych innych ustaw, której 
przepisy weszły w życie 1.01.2013 r. (Dz.U. z 2012 r., poz. 596).
31 Tj. po odliczeniu udzielonych rabatów i innych zmniejszeń oraz podatku od towarów i usług, a także innych podatków związanych z obrotem. Zob. 
§ 2 i § 8 ust. 1 nowego rozporządzenia w sprawie sposobu obliczania obrotu przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji.
32 Zob. projekt omawianego rozporządzenia wraz z oceną skutków regulacji dostępny na stronach Rządowego Centrum Legislacji: http://legislacja.rcl.
gov.pl/projekt/248043/katalog/248093#248093 (16.03.2015).
33 Zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 139/2004 z 20.01.2004 r. w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorstw łączny obrót (aggregate turno-
ver) obejmuje „kwoty uzyskane przez zainteresowane przedsiębiorstwa w poprzednim roku fi nansowym ze sprzedaży produktów i świadczenia usług 
składających się na normalną działalność przedsiębiorstw (…)” – zob. art. 5 ust. 1 tego rozporządzenia.
34 Wcześniejsze rozporządzenie z 17.07.2007 r. nie zawierało takiego przepisu. Zasada taka była jednak stosowana w praktyce zgłoszeniowej. Por. 
Wyjaśnienia w sprawie kryteriów i procedury zgłaszania zamiaru koncentracji Prezesowi UOKiK z 2010 r., pkt I.4.3 Różnice w składzie grupy kapitałowej, 
s. 29. Dokument dostępny pod adresem: www.uokik.gov.pl/download.php?plik=9147 (16.03.2015 r.).
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Skoro bowiem, obliczając obrót grupy kapitałowej, zgodnie z nowym art. 16 ust. 3 uokik należy 
uwzględnić obroty przedsiębiorców współkontrolowanych i współkontrolujących w ramach danej 
grupy, to analogiczna zasada powinna obowiązywać w przypadku liczenia obrotu wewnątrzgru-
powego (tj. do obrotu grupy kapitałowej nie powinno się wliczać, w odpowiednich proporcjach, 
obrotu dokonywanego z przedsiębiorcami współkontrolowanymi przez podmioty z danej grupy 
kapitałowej oraz z przedsiębiorcami współkontrolującymi daną grupę). Nowe rozporządzenie nie 
zawiera jednak takiej regulacji.

Kolejną istotną zmianą wprowadzoną w nowym rozporządzeniu (§ 10 ust. 2) jest usankcjo-
nowanie dotychczasowej praktyki Prezesa UOKiK35 dotyczącej sposobu obliczania wewnątrz-
grupowego obrotu przedsiębiorcy, nad którym przejmowana jest kontrola, na potrzeby obliczania 
podstawowych progów wymiaru krajowego koncentracji wskazanych w art. 13 ust. 1 uokik oraz 
na potrzeby wyłączenia de minimis z art. 14 uokik. Rozporządzenie wprowadza zasadę, że na 
potrzeby liczenia obrotu wewnątrzgrupowego w odniesieniu do przedsiębiorcy przejmowanego 
należy brać pod uwagę jedynie transakcje dokonywane pomiędzy podmiotem przejmowanym 
a jego przedsiębiorcami zależnymi, jak również między tymi przedsiębiorcami zależnymi.

III. Obowiązek zgłoszenia w przypadku koncentracji wieloetapowych
Nowelizacja uokik objęła wprost kontrolą antymonopolową kilka transakcji (ciąg koncentracji36) 

połączonych ze sobą pod względem przedmiotowym, podmiotowym i czasowym. Celem regu-
lacji według Prezesa UOKiK37 było zapobieżenie obchodzeniu przepisów uokik poprzez podział 
planowanych koncentracji na kilka części i dokonywanie ich etapami w stosunkowo niedługim 
okresie, w taki sposób, aby każdy z etapów rozpatrywany oddzielnie nie podlegał obowiązkowi 
zgłoszenia Prezesowi UOKiK (koncentracje podzielone38). Wskazywano, że w takich sytuacjach 
może dochodzić do koncentracji, które mogą wywoływać znaczne skutki rynkowe, a nie będą ob-
jęte kontrolą organu antymonopolowego. Wprowadzone do polskiej ustawy przepisy wzorowane 
były na rozwiązaniach przyjętych w prawie antymonopolowym Unii Europejskiej, tj. w regulacji 

35 Prezes UOKiK interpretował obowiązujące przed nowelizacją przepisy uokik i rozporządzenia w sprawie sposobu obliczania obrotu przedsiębiorców 
uczestniczących w koncentracji z 2007 r. (§ 12 ust. 1) w taki sposób, że na potrzeby zastosowania wyłączenia de minimis z art. 14 pkt 1 uokik dla kon-
centracji polegających na przejęciu kontroli nad innym przedsiębiorcą za obrót wewnątrzgrupowy dotyczący grupy kapitałowej przedsiębiorcy pasywnego 
uznawał jedynie obrót dokonywany pomiędzy przedsiębiorcą przejmowanym i przedsiębiorcami od niego zależnymi oraz pomiędzy tymi przedsiębiorcami, 
a nie obrót grupy kapitałowej w rozumieniu art. 4 pkt 14 uokik (czyli dokładnie w taki sposób, jak po nowelizacji uokik i po przyjęciu nowego rozporzą-
dzenia obrotowego z 2015 r.). Zob. interpretację przepisów dotyczącą stanu prawnego sprzed nowelizacji opublikowaną na stronie internetowej UOKiK 
pt. „Obliczanie obrotu przedsiębiorcy, nad którym ma nastąpić przejęcie kontroli”. Pobrano z: http://www.uokik.gov.pl/interpretacje_przepisow2.php#faq1538 
(16.03.2015). Moim zdaniem stosowana przez Prezesa UOKiK wykładnia ówcześnie obowiązującego § 12 ust. 1 rozporządzenia obrotowego z 2007 r., 
w świetle przepisów uokik sprzed nowelizacji (art. 16 ust. 2 w zw. z art. 14 pkt 1), była błędna. Reguła nieuwzględniania tzw. obrotu wewnątrzgrupowego 
przy obliczaniu obrotów wskazanych m.in. w art. 14 pkt 1 uokik nie wynikała bowiem z art. 16 uokik. Przesądzał o tym właśnie ówczesny przepis § 12 
ust. 1 rozporządzenia obrotowego, który stanowił uszczegółowienie ogólnej zasady obliczania obrotu przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji 
zarówno na potrzeby ustalenia obowiązku zgłoszenia (art. 13 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 uokik), jak i na potrzeby ustalenia czy koncentracja podlega wyłączeniu 
na podstawie art. 14 pkt 1 uokik. § 12 ust. 1 rozporządzenia obrotowego z 2007 r. odwoływał się do pojęcia grupy kapitałowej zdefi niowanego w art. 4 
pkt 14 uokik i nie zawierał, jak w obecnym rozporządzeniu obrotowym z 2015 r., przepisów szczególnych (zob. § 10 ust. 2 pkt 1 nowego rozporządzenia 
obrotowego) odnoszących się do ogólnej reguły (zob. § 10 ust. 1 zd. 2 nowego rozporządzenia). W związku z tym w stanie prawnym obowiązującym do 
18.01.2015 r. na potrzeby obliczania obrotu wewnątrzgrupowego w celu ustalenia wyłączenia z art. 14 pkt 1 uokik w pełni zasadne było branie pod uwa-
gę obrotów dokonywanych między przedsiębiorcą nabywanym a wszystkimi przedsiębiorcami należącymi do grupy kapitałowej, w której skład wchodził 
(np. między nim a jego spółką matką lub spółką ostatecznie kontrolującą całą grupę kapitałową). 
36 Takiego pojęcia używa E. Kosiński, [w:] T. Skoczny (red.), Ustawa o ochronie konkurencji..., s. 643 i nast.
37 Zob. uzasadnienie do projektu nowelizacji z 2014 r., pkt III pt. Opis proponowanych rozwiązań, A. Zmiany w przepisach dotyczących kontroli koncen-
tracji, s. 7, druk sejmowy nr 1703, opublikowany na stronie internetowej Sejmu RP: http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/druk.xsp?nr=1703 (16.03.2015).
38 W literaturze dokonano rozróżnienia koncentracji wieloetapowych i koncentracji podzielonych. Jak zauważa M. Błachucki, koncentracje wieloetapowe 
(np. typu opcyjnego – nabycie opcji daje prawo, ale nie obowiązek nabycia lub zamiany opcji na udziały i przejęcia przedsiębiorcy) można uzasadnić 
względami obrotu gospodarczego, podczas gdy w przypadku koncentracji podzielonych może chodzić często o uniknięcie obowiązku zgłoszeniowe-
go. Zob. M. Błachucki, System postępowania antymonopolowego w sprawach kontroli koncentracji przedsiębiorców, UOKiK, Warszawa 2012, s. 194.
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rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 z 20 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli koncentracji 
przedsiębiorstw39. 

Nowy art. 16 ust. 5 uokik wprowadził zasadę, że jeżeli jednocześnie lub w okresie do dwóch lat: 
– następuje przejęcie kontroli nad co najmniej dwoma przedsiębiorcami należącymi do tej sa-

mej grupy kapitałowej;
– przedsiębiorca nabywa części mienia należące do przedsiębiorcy lub przedsiębiorców nale-

żących do tej samej grupy kapitałowej; 
– następuje przejęcie kontroli nad przedsiębiorcą lub przedsiębiorcami należącymi do jednej 

grupy kapitałowej oraz nabycie części mienia przedsiębiorcy lub przedsiębiorców należących 
do tej grupy kapitałowej; 
to takie transakcje (ciąg koncentracji) rozłożone w czasie są traktowane jako jedna koncen-

tracja (podzielona). Koncentracje tego typu podlegają aktualnie zgłoszeniu na podstawie art. 13 
ust. 2 pkt 2 lub pkt 4 uokik w zależności od tego czy obejmują przejęcie kontroli nad przedsię-
biorcami (czy też łącznie nad przedsiębiorcami i częścią lub częściami mienia przedsiębiorców 
należących do jednej grupy kapitałowej), czy też dotyczą kilku części mienia przedsiębiorcy lub 
przedsiębiorców z jednej grupy. Te dwa typy koncentracji (przejęcie kontroli oraz nabycie części 
mienia) lub ich połączenie określają zakres przedmiotowy koncentracji podzielonej. 

Należy przy tym zauważyć, że koncentracje będące połączeniem różnych form koncentracji 
(np. takich, o których mowa w art. 16 ust. 5 uokik) podlegały kontroli antymonopolowej Prezesa 
UOKiK na gruncie przepisów uokik obowiązujących już przed nowelizacją40. Nie było wówczas 
również przeszkód, aby Prezes UOKiK rozpatrzył zgłoszenie zamiaru koncentracji wieloetapo-
wej41, która polegałaby na nabyciu przez przedsiębiorcę jednocześnie (lub kolejno w pewnym 
odstępie czasowym) kilku spółek zależnych czy mienia należącego do innego przedsiębiorcy lub 
przedsiębiorców z tej samej grupy kapitałowej42. 

Zakres podmiotowy koncentracji wieloetapowej został określony szeroko43. Po stronie zbyw-
cy obejmuje on wszystkich przedsiębiorców wchodzących w skład jednej grupy kapitałowej (nad 
którymi dana grupa kapitałowa wyzbywa się kontroli lub których mienie jest zbywane). Po stronie 
nabywcy nowelizacja nie zawiera jednoznacznego wskazania. W art. 16 ust. 5 pkt 1 oraz pkt 3 

39 Chodzi o art. 5 ust. 2 akapit drugi rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004, który stanowi: „Jednakże dwie transakcje lub więcej, w rozumieniu aka-
pitu pierwszego, które mają miejsce na przestrzeni dwóch lat między tymi samymi osobami lub przedsiębiorstwami, traktowane są jako jedna i ta sama 
koncentracja zachodząca w dniu zawarcia ostatniej transakcji”. Przepisy art. 16 ust. 5 uokik nie powielają w pełni rozwiązań przyjętych w cytowanym 
przepisie ww. rozporządzenia.
40 Zgodnie z zasadą przyjętą przez Prezesa UOKiK przy tego typu transakcjach zgłoszeniu podlegał ich ostateczny skutek. Organ antymonopolowy 
przyjmował, że ma do czynienia „de facto z jedną przeprowadzaną jednocześnie koncentracją”. Zob. Wyjaśnienia w sprawie kryteriów i procedury zgła-
szania zamiaru koncentracji Prezesowi UOKiK z 2010 r., pkt I.2.2, s. 14.
41 W takich przypadkach zgłoszeniu podlegał ostatni etap danej transakcji (wieloetapowej) – co też wiązało się z zasadą zgłaszania ostatecznego 
skutku koncentracji. Ibidem, pkt II.1.8, s. 38. 
42 Możliwe to było na podstawie art. 13 ust. 2 pkt 2 (przejęcie kontroli) oraz pkt 4 uokik (nabycie części mienia). Zob. np. decyzję Prezesa UOKiK 
z 13.04.2012 r., DKK-31/2012. Zaaprobowana koncentracja dotyczyła przejęcia pośredniej kontroli nad spółką będącą faktycznym przedmiotem (ce-
lem) transakcji przez nabycie wszystkich udziałów (i tym samym przejęcie bezpośredniej kontroli) w pięciu spółkach cypryjskich, które z kolei posiadały 
łącznie większościowy pakiet akcji w pośrednio przejmowanej spółce (celu transakcji). Dodatkowo nabywca w ramach tej samej transakcji zgodził się 
przejąć dwie inne spółki sprzedającego (również cypryjskie) – niezwiązane w żaden sposób z faktycznym przedmiotem transakcji (tj. spółką pośrednio 
przejmowaną w ramach koncentracji). Wspólnym „łącznikiem”, który pozwalał zakwalifi kować przejęcie kontroli nad wszystkimi siedmioma podmiotami 
w ramach jednej koncentracji, był łącznik podmiotowy (te same strony transakcji kupna-sprzedaży udziałów) oraz objęcie wszystkich spółek jedną i tą 
samą transakcją (tożsamość transakcji). 
43 Zakres regulacji art. 16 ust. 5 uokik obejmuje transakcje między różnymi podmiotami (różnymi osobami w rozumieniu kodeksu cywilnego), powiązanymi 
kapitałowo (należącymi do tej samej grupy kapitałowej). Tak E. Kosiński, [w:] T. Skoczny (red.), Ustawa o ochronie konkurencji..., s. 644. Równocześnie 
należy wskazać, że analogiczna regulacja dotycząca koncentracji wieloetapowych, a obowiązująca na gruncie rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 
z 20.01.2004 r. w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorstw (art. 5 ust. 2 zdanie drugie), jest bardziej ograniczona pod względem podmiotowym. 
Dotyczy bowiem „tych samych osób lub przedsiębiorstw”, a nie całych grup kapitałowych. 
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nabywcę określono w sposób bezosobowy („następuje przejęcie kontroli (…)”), a w pkt 2 wska-
zano na „przedsiębiorcę”, który nabywa część mienia. 

Należy jednak przypuszczać, że Prezes UOKiK będzie interpretował wskazane przepisy 
w aspekcie nabywcy równie szeroko44, tj. że na potrzeby badania progów zgłoszeniowych oraz 
wyłączenia de minimis będą brane pod uwagę we wskazanym przedziale czasowym koncentracje 
przejęcia kontroli i nabywania mienia przez przedsiębiorców należących do jednej grupy kapita-
łowej od przedsiębiorców należących do kolejnej (drugiej) grupy kapitałowej. Biorąc pod uwagę 
ratio legis wprowadzonej regulacji oceniam, że jej zakres podmiotowy jest zbyt szeroki i spowo-
duje objęcie kontrolą organu antymonopolowego dodatkowych koncentracji (nieplanowanych 
pierwotnie przez strony jako koncentracje wieloetapowe), których jedynym „łącznikiem” będzie to, 
że zostały dokonane przez przedsiębiorców jednej grupy kapitałowej z przedsiębiorcami wcho-
dzącymi w skład drugiej grupy kapitałowej (tożsamość grup kapitałowych po stronie nabywców 
i zbywców). W szczególności chybione wydaje się traktowanie różnych przejęć niepowiązanych 
transakcyjnie, w przypadku bardzo rozbudowanych grup kapitałowych, które prowadzą działal-
ność w wielu obszarach gospodarki, jako jednej transakcji wieloetapowej, właśnie ze względu 
na czynnik podmiotowy (grupy kapitałowe) oraz, w mniejszym zakresie, czasowy – o czym niżej. 

Jako zakres czasowy miarodajny do oceny koncentracji wieloetapowych ustawodawca przyjął 
okres dwuletni („w okresie nie dłuższym niż 2 lata”). Jak wspomniano powyżej, podążono tu drogą 
wytyczoną wcześniej w prawie konkurencji Unii Europejskiej i przyjęto zakres czasowy określony 
w analogicznym przepisie rozporządzenia nr 139/200445. W piśmiennictwie dotyczącym przedziału 
czasowego przyjętego dla oceny koncentracji wieloetapowych większość autorów wskazuje, że 
okres ten wydaje się za długi i może powodować objęcie kontrolą Prezesa UOKiK koncentracji 
bagatelnych, które powodowane były decyzjami biznesowymi, a nie miały na celu sztucznego 
dzielenia transakcji i ominięcia prawa46. Postulowaną w większości przypadków perspektywą cza-
sową jest przedział jednego roku47. Moim zdaniem argumentem przemawiającym za przyjęciem 
dwuletniej perspektywy czasowej dla rozpatrywania koncentracji jako wieloetapowych, spójnym 
z przyjętymi już wcześniej rozwiązaniami na gruncie uokik, jest przywołanie art. 22 uokik, wska-
zującego, że decyzje wydane przez Prezesa UOKiK w sprawach kontroli koncentracji wygasają, 
jeżeli w terminie 2 lat od dnia ich wydania koncentracja nie została dokonana, czy też art. 14 
uokik, zgodnie z którym badanie bagatelności koncentracji prowadzone jest w okresie dwuletnim 
(wyłączenia de minimis). Z kolei argumentem wskazującym na zasadność krótszej perspektywy 
czasowej, tj. jednego roku, była również dotychczasowa praktyka organu antymonopolowego ba-
zująca na ocenie, że w przypadku koncentracji wieloetapowych czas trwania etapu przejściowego 
nie powinien co do zasady przekraczać jednego roku48.

44 Co do zakresu podmiotowego omawianych przepisów od strony nabywcy, to brak jest wskazań interpretacyjnych w obowiązujących Wyjaśnieniach 
w sprawie kryteriów i procedury…, UOKiK, Warszawa 2015. Znając dotychczasową praktykę Prezesa UOKiK w stosowaniu wykładni rozszerzającej do 
przepisów uokik (np. co do art. 1 uokik w zakresie potencjalnego skutku koncentracji na terytorium Polski), wskazane przypuszczenie wydaje się zasadne. 
45 Zob. przypis 39.
46 Tak. M. Kolasiński, Polityka kontroli koncentracji..., s. 83. D. Wolski zauważa, że w takim dość długim okresie czasu (dwa lata) mogą wystąpić tak 
istotne zmiany na rynku, w tym pojawić się nowe sektory działalności, nowi konkurenci, że nie należy analizować koncentracji wieloetapowych w tak 
długiej perspektywie. Zob. D. Wolski, Kierunek zmian…, s. 14. Por. również K. Kohutek, [w:] K. Kohutek, M. Sieradzka, Ustawa o ochronie…, s. 517.
47 Zob. np. Sz. Syp, Postulowane zmiany w prawie kontroli koncentracji…, s. 22. Pojawiają się jednak głosy wskazujące, że bardziej trafny dla oma-
wianej instytucji byłby okres dłuższy niż dwuletni, np. trzyletni. E. Kosiński zauważa, że dłuższa perspektywa czasowa pozwalałaby na bardziej wnikliwą 
ocenę danej koncentracji. Zob. E. Kosiński, [w:] T. Skoczny (red.), Ustawa o ochronie konkurencji..., s. 644.
48 Zob. Wyjaśnienia w sprawie kryteriów i procedury…, UOKiK, Warszawa 2010, pkt II.1.8, s. 38.
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Istotnym mankamentem regulacji wprowadzonej w art. 16 ust. 5 uokik jest brak uwzględnienia 
w niej elementów, które pozwalałyby w sposób niebudzący wątpliwości na zastosowanie regulacji 
w praktyce transakcyjnej. Ustawodawca nie wskazał bowiem, który moment w ciągu transakcji 
wykonywanych w okresie dwóch lat należy brać pod uwagę dla oceny koncentracji wieloetapowej. 
Słusznie wskazywał D. Wolski, że może to rodzić szereg problemów praktycznych – np. w zakresie 
ustalenia, dla których dwóch lat obrotowych ma być liczony obrót przy analizie art. 13 czy art. 14 
uokik czy też w jakim zakresie model kontroli prewencyjnej (ex ante) ma zastosowanie do takich 
koncentracji i jak badać ich wpływ na rynek i oceniać skutki dla konkurencji49. Niektóre z wątpliwo-
ści Prezes UOKiK starał się usunąć na poziomie opublikowanych wyjaśnień w sprawie kryteriów 
i procedury zgłaszania zamiaru koncentracji ze stycznia bieżącego roku50. W wyjaśnieniach tych 
wskazuje, że okresem, za jaki należy zsumować obrót w celu oceny koncentracji wieloetapowej, 
będzie okres właściwy dla ostatniej transakcji, której realizacja jest planowana w okresie nie dłuż-
szym niż dwa lata od pierwszej z transakcji (na potrzeby badania wyłączenia de minimis należy 
zaś brać pod uwagę każde z dwóch lat poprzedzających rok zamiaru dokonania ostatniej z ciągu 
transakcji rodzącej obowiązek zgłoszeniowy51).

Wprowadzenie do uokik omawianej regulacji doprowadzi do ograniczenia możliwości ko-
rzystania przez przedsiębiorców z wyłączenia de minimis odnośnie do koncentracji o znikomym 
wpływie na rynek52 i faktycznie poszerzy zakres prewencyjnej kontroli Prezesa UOKiK (regulacja 
obejmuje przede wszystkim zbyt szeroki zakres podmiotowy – transakcje pomiędzy tymi samymi 
grupami kapitałowymi, a nie tymi samymi podmiotami).

IV. Objęcie progiem bagatelności koncentracji 
dotychczas niepodlegających zasadzie wyłączenia de minimis 
(rozszerzenie katalogu wyłączeń spod obowiązku zgłoszenia)

Ustawa zmieniająca wprowadziła nowe regulacje poszerzające zakres wyłączenia spod obo-
wiązku zgłoszenia dla koncentracji bagatelnych opartych na stosunkowo niskim obrocie przed-
siębiorcy na terytorium Polski53. Wyłączeniem de minimis objęto przede wszystkim koncentracje 
polegające na połączeniu przedsiębiorców (art. 13 ust. 2 pkt 1 uokik) oraz te dotyczące utworzenia 
przez przedsiębiorców wspólnego przedsiębiorcy (art. 13 ust. 2 pkt 3 uokik). Brak możliwości za-
stosowania omawianego wyłączenia do wszystkich typów koncentracji był istotnym mankamentem 
regulacji obowiązującej przed 18 stycznia 2015 r.54

Katalog z art. 14 uokik został poszerzony o pkt 1a, zgodnie z którym wyłączenie spod obo-
wiązku zgłoszenia zamiaru koncentracji ma zastosowanie do wyżej wskazanych koncentracji, 

49 Zob. D. Wolski, Kierunek zmian…, s. 14–15.
50 Zob. przypis 12.
51 Zob. Wyjaśnienia w sprawie kryteriów i procedury…, UOKiK, Warszawa 2015, pkt I.4.3, s. 34 i wskazany tam przykład. Jest to rozwiązanie bazujące 
na regulacji art. 5 ust. 2 rozporządzenia unijnego w sprawie kontroli koncentracji nr 139/2004 (zob. przypis 39 powyżej).
52 Takie stanowisko wyrażał również wcześniej D. Wolski. Zob. D. Wolski, Kierunek zmian…, s. 13.
53 Przed nowelizacją wyłączenia bagatelne obejmowały koncentracje polegające na przejęciu kontroli nad przedsiębiorcą (lub przedsiębiorcami) ze 
względu na niski obrót (poniżej 10 milionów euro) osiągany przez przedsiębiorcę przejmowanego na terytorium Polski w każdym z dwóch lat poprze-
dzających transakcję (art. 14 pkt 1 uokik) oraz koncentracje polegające na nabywaniu części mienia innego przedsiębiorcy ze względu na niski obrót 
generowany przez nabywane mienie na terytorium Polski (również poniżej 10 milionów euro) w analogicznie określonym czasie (art. 13 ust. 2 pkt 4 
uokik – tutaj jednak próg bagatelności stanowi dodatkową przesłankę uznania danej transakcji za koncentrację).
54 Zob. np. Stanowisko Grupy Roboczej Stowarzyszenia Prawa Konkurencji w sprawie propozycji zmian ustawy z 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji 
i konsumentów, Warszawa, 6 października 2008 r., s. 12, dostępne na stronie internetowej stowarzyszenia: http://www.spk.com.pl/news/49/35/2008-
10-06 (16.03.2015).
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jeżeli obrót żadnego z przedsiębiorców w nich uczestniczących na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej w żadnym z dwóch lat obrotowych poprzedzających zgłoszenie nie przekroczył równo-
wartości 10 milionów euro. W związku z tym należy odrębnie ustalić obrót każdego z przedsię-
biorców łączących się lub tworzących wspólnego przedsiębiorcę (z uwzględnieniem ich grup 
kapitałowych) osobno dla każdego z dwóch lat poprzedzających koncentrację. Jeżeli obrót które-
gokolwiek z nich (biorąc również pod uwagę obrót innych przedsiębiorców wchodzących w skład 
grupy kapitałowej każdego z uczestników koncentracji) przekroczył równowartość 10 milionów 
euro na terytorium Polski – w którymkolwiek z dwóch badanych lat obrotowych – wyłączenie nie 
znajdzie zastosowania55.

Obrót na potrzeby zastosowania tego wyłączenia oblicza się według zasad ogólnych przewi-
dzianych w uokik. Dlatego bagatelność koncentracji polegających na połączeniu przedsiębiorców 
lub utworzeniu wspólnego przedsiębiorcy badana jest przez pryzmat obrotów uzyskanych przez 
całe grupy kapitałowe uczestników koncentracji (oraz proporcjonalnie obrotów przedsiębiorców 
współkontrolujących i współkontrolowanych) na terytorium Polski56,57. Zastosowanie przez usta-
wodawcę kryterium obrotów całych grup kapitałowych uczestników do oceny bagatelności kon-
centracji z art. 13 ust. 2 pkt 1 i pkt 3 uokik spowoduje, że wiele koncentracji faktycznie nieistotnych 
rynkowo będzie podlegało kontroli Prezesa UOKiK (w szczególności w przypadku dużych grup 
kapitałowych oraz wobec braku zmiany interpretacji przez organ antymonopolowy kryterium skutku 
na terytorium Polski w odniesieniu do koncentracji eksterytorialnych58). 

Oprócz wyłączenia de minimis dla koncentracji wskazanych w art. 13 ust. 2 pkt 1 i pkt 3 uokik 
(art. 14 pkt 1a uokik omówiony powyżej), katalog wyłączeń koncentracji bagatelnych rozszerzono, 
dodając kolejny pkt 1b do art. 14 uokik. Zgodnie z tym przepisem zgłoszeniu nie będzie podlegać 
zamiar koncentracji polegającej na jednoczesnym przejęciu kontroli nad jednym lub kilkoma przed-
siębiorcami należącymi do jednej grupy kapitałowej oraz na nabyciu części mienia przedsiębiorcy lub 
przedsiębiorców należących do tej samej grupy kapitałowej. Na potrzeby zastosowania wyłączenia 
łączny obrót przejmowanych przedsiębiorców oraz nabywanego mienia nie może przekroczyć na 
terytorium Polski równowartości 10 milionów euro w każdym z dwóch ostatnich lat obrotowych po-
przedzających transakcję. Jak wskazano w uzasadnieniu projektu nowelizacji, dodanie omawianego 
wyłączenia dotyczącego połączenia na potrzeby transakcyjne dwóch form wskazanych w wyłączeniu 
koncentracji miało doprecyzować istniejące na gruncie uokik wątpliwości interpretacyjne dotyczące 
tego czy takie koncentracje mogą być rozpatrywane łącznie59. Takie uzasadnienie wprowadzenia 
wyłączenia nie wydaje się przekonujące. Stosowanie wykładni celowościowej do przepisów uokik 
dotyczących obowiązku zgłoszenia zamiaru koncentracji przedsiębiorców (tj. art. 13 i 14 uokik) przed 
nowelizacją umożliwiało ich stosowanie do transakcji będących połączeniem różnych form kon-
centracji czy koncentracji wieloetapowych60,61. Koncentracje polegające jednocześnie na przejęciu 

55 Zob. Wyjaśnienia w sprawie kryteriów i procedury…, UOKiK, Warszawa 2015, pkt I.3.2, s. 25.
56 Ibidem, s. 25 i 26.
57 Zob. uwagi do pkt 3 w niniejszym opracowaniu.
58 Przesłanka skutku (czy potencjalnego skutku) na terytorium RP interpretowana jest wciąż przez organ antymonopolowy w taki sam sposób. Prezes 
UOKiK przyjmuje, że przesłanka ta jest spełniona, jeżeli co najmniej jeden z uczestników koncentracji (grupa kapitałowa, do której należy) osiąga obrót 
na terytorium Polski. Zob. Wyjaśnienia w sprawie kryteriów i procedury…, UOKiK, Warszawa 2015, pkt I.1.4, s. 12.
59 Zob. uzasadnienie do projektu nowelizacji z 2014 r., pkt III pt. Opis proponowanych rozwiązań, A. Zmiany w przepisach dotyczących kontroli koncen-
tracji, s. 8, druk sejmowy nr 1703, opublikowany na stronie internetowej Sejmu RP: http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/druk.xsp?nr=1703 (16.03.2015).
60 Zob. część III niniejszego opracowania.
61 Zob. przypisy 40 i 41.
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kontroli nad kilkoma przedsiębiorcami i na nabyciu części mienia przedsiębiorców (przedsiębiorcy) 
należących do jednej grupy kapitałowej mogły moim zdaniem być zgłaszane organowi antymono-
polowemu łącznie jako jedna koncentracja na podstawie art. 13 ust 2 pkt 2 (przy odwołaniu się do 
defi nicji „przejęcia kontroli” z art. 4 pkt 4 uokik w szczególności do lit. e tego przepisu, gdzie mowa 
jest o „prawie do całości lub części mienia innego przedsiębiorcy”) lub na podstawie zbiegu przepi-
sów dotyczących dwóch różnych typów koncentracji, tj. art. 13 ust. 2 pkt 2 i pkt 4 uokik62. Do tych 
koncentracji w analogiczny sposób można by stosować zasady wyłączenia de minimis wskazane 
w art. 14 pkt 1 i w samym art. 13 ust. 2 pkt 4 uokik63. 

Obrót na potrzeby stosowania art. 14 pkt 1b uokik oblicza się według zasad wskazanych w do-
danym nowelizacją art. 16 ust. 5 pkt 3 uokik (należy brać pod uwagę łączne obroty uzyskane przez 
nabywane części mienia oraz przedsiębiorców, nad którymi przejmowana jest kontrola i ich przed-
siębiorców zależnych oraz proporcjonalnie współkontrolowanych przez nich lub przez ich podmioty 
zależne). Można przy tym wskazać, że w zasadzie art. 14 pkt 1b jest tożsamy z art. 16 ust. 5 pkt 3 
uokik. Dlatego w art. 16 ust. 5 pkt 3 uokik wystarczyło odwołać się do już istniejących przepisów 
wyłączeniowych, tj. do art. 14 pkt 1 oraz do art. 13 ust. 2 pkt 4 uokik64. Uniknięto by w ten sposób, 
moim zdaniem, niepotrzebnego i sztucznego wprowadzenia art. 14 pkt 1b do katalogu wyłączeń uokik.

Odnotować należy doprecyzowanie przez nowelizację zakresu (dopuszczalności) wyłączenia 
odnoszącego się do koncentracji następujących w toku postępowania upadłościowego (art. 14 
pkt 4 uokik). Przepis ten wskazuje, że wyłączenie to ma zastosowanie, w szczególności, do kon-
centracji w formie przejęcia kontroli i nabycia części mienia przedsiębiorcy. Przed nowelizacją 
wyłączenie nie obejmowało sytuacji, gdy zamierzający przejąć kontrolę był konkurentem przed-
siębiorcy przejmowanego lub należał do grupy kapitałowej, do której należeli konkurenci przed-
siębiorcy przejmowanego. Do dotychczasowego ograniczenia zakresu wyłączenia nowelizacją 
dodano również przypadki, gdy nabywający część mienia jest konkurentem albo należy do grupy 
kapitałowej, do której należą konkurenci przedsiębiorcy, którego część mienia jest nabywana65. 
Wskazaną zmianę należy ocenić pozytywnie. 

V. Konkluzje
Ocena nowelizacji uokik w części dotyczącej kryteriów obowiązku zgłoszenia zamiaru kon-

centracji Prezesowi UOKiK nie jest jednoznaczna. 
Niewątpliwie należy przyjąć z zadowoleniem wprowadzenie zasady obliczania obrotów na 

potrzeby ustalenia wymiaru krajowego dla koncentracji przejęcia kontroli i nabycia części mie-
nia bez uwzględniania obrotów całej grupy kapitałowej zbywcy (art. 16 ust. 2 uokik) oraz objęcie 

62 W Wyjaśnieniach w sprawie kryteriów i procedury…, UOKiK, Warszawa 2010, wskazano, że zgłoszenie przejęcia kontroli nad wieloma przedsiębior-
cami możliwe jest w ramach jednego wniosku zgłoszeniowego, jeżeli dokonywane jest w ramach tej samej transakcji lub transakcji ze sobą powiązanych, 
w szczególności gdy przejmowani przedsiębiorcy należą do jednej grupy kapitałowej (zob. pkt I.2.3.5, s. 18). 
63 W tym samym dokumencie wskazano, że „jeżeli kontrola jest przejmowana nad co najmniej dwoma przedsiębiorcami, należącymi do tej samej grupy 
kapitałowej, a do przejęcia kontroli dochodzi w ramach tej samej transakcji lub transakcji powiązanych, mamy do czynienia de facto z jedną koncentracją. 
W takiej sytuacji, przy liczeniu obrotów dla oceny czy omawiane zwolnienie (chodzi o art. 14 pkt 1 uokik – przyp. autora) znajduje zastosowanie, należy 
uwzględnić (zsumować) obrót zrealizowany przez wszystkich przedsiębiorców, nad którymi przejmowana jest kontrola. (…) Taka interpretacja wynika 
również z faktu, iż na potrzeby prawa konkurencji przedsiębiorcy należący do jednej grupy kapitałowej traktowani są jako jeden organizm gospodarczy”. 
Ibidem, pkt I.3.2, s. 23.
64 Przepis art. 16 ust. 5 pkt 3 mógłby wtedy mieć brzmienie: „następuje przejęcie kontroli nad przedsiębiorcą lub przedsiębiorcami należącymi do jednej 
grupy kapitałowej oraz nabycie części mienia przedsiębiorcy lub przedsiębiorców należących do tej grupy kapitałowej – obrót, o którym mowa w art. 14 
pkt 1 oraz art. 13 ust. 2 pkt 4, obejmuje łącznie obrót wszystkich przedsiębiorców, nad którymi jest przejmowana kontrola i ich przedsiębiorców zależnych 
oraz obrót realizowany przez wszystkie nabywane części mienia”.
65 Wprowadzona zmiana polegała na dodaniu na końcu dotychczasowego art. 14 pkt 4 uokik słów: „lub którego część mienia jest nabywana”.
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wyłączeniem de minimis koncentracji polegających na połączeniu przedsiębiorców czy utworze-
niu nowego przedsiębiorcy (art. 14 pkt 1a uokik). Co do zasady są to zmiany długo oczekiwane 
i w pełni uzasadnione.

Z drugiej strony można zgłaszać szereg zastrzeżeń do przyjętych rozwiązań, które obowią-
zują od 18 stycznia 2015 r. 

Zastosowanie przez ustawodawcę kryterium obrotów całych grup kapitałowych uczestników 
do oceny bagatelności koncentracji polegających na połączeniu przedsiębiorców czy utworze-
niu wspólnego przedsiębiorcy spowoduje, że wiele koncentracji faktycznie nieistotnych rynkowo 
będzie podlegało kontroli Prezesa UOKiK (w tym kontekście należy wskazać na podtrzymanie 
bardzo szerokiej interpretacji przez organ antymonopolowy kryterium skutku na terytorium Polski 
w odniesieniu do koncentracji eksterytorialnych)66.

Mam tu również na myśli art. 16 ust. 3 uokik – na podstawie którego w obrotach grupy kapi-
tałowej uwzględniać należy również (w odpowiedniej proporcji) obroty podmiotów współkontrolo-
wanych przez przedsiębiorców z grupy kapitałowej oraz przedsiębiorców wspólnie kontrolujących 
grupę kapitałową. Wprowadzenie tej regulacji bez odpowiednich zmian w art. 4 pkt 14 uokik (de-
fi nicji grupy kapitałowej) skutkuje wewnętrzną niespójnością przepisów uokik. 

Wątpliwości interpretacyjnych nie uniknięto także poprzez objęcie wprost obowiązkiem zgło-
szenia koncentracji wieloetapowych (nowy art. 16 ust. 5 uokik). Włączenie do uokik omawianej 
regulacji w przyjętym kształcie faktycznie poszerzy zakres prewencyjnej kontroli Prezesa UOKiK, 
ze względu przede wszystkim na zbyt szeroki zakres podmiotowy. Ciąg koncentracji obejmuje 
bowiem, jak się wydaje, transakcje pomiędzy tymi samymi grupami kapitałowymi, a nie tymi sa-
mymi podmiotami. 

Wprowadzono również zmiany, które w mojej ocenie nie były niezbędne do prawidłowego 
stosowania dotychczasowych przepisów uokik w zakresie omawianym w artykule (np. wyłączenia 
bagatelnego dla koncentracji polegających na przejęciu kontroli i jednoczesnym nabyciu części 
mienia – art. 14 pkt 1b uokik).

W efekcie należy uznać, że nowelizacja uokik, choć niewątpliwie potrzebna, została w wielu 
miejscach niedopracowana. Być może w niedługim czasie potrzebna będzie kolejna ustawa no-
welizująca poprawiająca niedociągnięcia tej z 2014 r. oraz wprowadzająca dodatkowe zmiany.

66 Szerzej na ten temat pisał: M. Kolasiński, Polityka kontroli koncentracji… , s. 78.
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Zakres podmiotowy pojęcia osoby zarządzającej 
w znowelizowanej ustawie o ochronie 

konkurencji i konsumentów

Spis treści
I. Wprowadzenie
II. Defi nicja
III. Próba wykładni
IV. Wniosek

Streszczenie
Artykuł omawia pojęcie „osoby zarządzającej”, wprowadzone do ustawy o ochronie konkurencji 
i konsumentów nowelizacją z 10 czerwca 2014 r. Przedstawia defi nicję ustawową oraz krytykę jej 
objaśnienia przez autorów uzasadnienia projektu nowelizacji. Dokonuje próby wykładni językowej 
i systemowej defi nicji oraz składających się na nią pojęć. Ostatecznie formułuje wniosek co do 
zakresu podmiotowego defi nicji osoby zarządzającej. 

Słowa kluczowe: porozumienia ograniczające konkurencję; osoba zarządzająca; przedsiębior-
stwo; odpowiedzialność osób fi zycznych; odpowiedzialność osób zarządzających. 

I. Wprowadzenie
Nowelizacją z 10 czerwca 2014 r.1 wprowadzono do ustawy o ochronie konkurencji i konsu-

mentów2 nowy podmiot, osobę zarządzającą, podlegającą, na podstawie nowego art. 6a uokik, 
odpowiedzialności w związku z naruszeniem przez przedsiębiorcę zakazu porozumień ograni-
czających konkurencję, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1–6 ustawy lub w art. 101 ust. 1 lit. a–e 
TFUE. Na osobę tę Prezes UOKiK może, na podstawie art. 106a uokik, nałożyć z tego tytułu karę 
pieniężną w wysokości do 2 mln zł. Podmiot ten ma także, między innymi, na podstawie art. 113h 
uokik, prawo do wystąpienia z wnioskiem leniency. 

Pojęcie „osoby zarządzającej” zostało zdefi niowane w ustawie. Jako nowe, a jednocześnie 
nieostre, wymaga ono analizy pod kątem możliwie dokładnego określenia kręgu podmiotów pod-
legających dotkliwej odpowiedzialności. W niniejszym artykule zostanie przedstawiona zatem 
defi nicja legalna omawianego pojęcia wraz z poglądem projektodawcy na jego zakres (oraz tego 

* Doktorant Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie; prawnik w kancelarii Wardyński 
i Wspólnicy w Warszawie; e-mail: mkulesza@swps.edu.pl.
1 Ustawa z 10.06.2014 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz ustawy – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 2014, 
poz. 945; dalej: nowelizacja). 
2 Ustawa z 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 184; dalej: uokik).
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poglądu krytyką). Następnie zostanie podjęta próba wykładni językowej i systemowej omawianej 
defi nicji. Wreszcie zostanie przedstawiony wniosek co do zakresu podmiotowego pojęcia „osoby 
zarządzającej” w znowelizowanej uokik.

II. Defi nicja
Zgodnie z art. 4 pkt 3a uokik przez osobę zarządzającą rozumie się „kierującego przedsię-

biorstwem, w szczególności osobę pełniącą funkcję kierowniczą lub wchodzącą w skład orga-
nu zarządzającego przedsiębiorcy”. Jest to kolejna defi nicja nieostra znajdująca się w ustawie. 
Posługuje się ona niedookreślonymi pojęciami „kierujący przedsiębiorstwem” (w którym występuje 
„przedsiębiorstwo” – kolejne pojęcie wymagające wykładni) i „osoba pełniąca funkcję kierowniczą”. 
Zwrotem „w szczególności” pozostawia otwartym katalog wymienionych w przepisie przykładów 
„osób zarządzających”. 

Autor uzasadnienia projektu nowelizacji, powołując się na wzór zaczerpnięty z art. 209 ust. 2 
ustawy z 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne3, uważa, że przez to pojęcie „…rozumie 
się kierującego przedsiębiorstwem, w szczególności osobę pełniącą funkcję kierowniczą lub 
wchodzącą w skład organu zarządzającego przedsiębiorcy, uznając, że takie rozumienie osoby 
zarządzającej jako już funkcjonujące w polskim systemie prawnym nie powinno budzić wątpliwo-
ści interpretacyjnych”4. Ta ostatnia teza jest nieco ryzykowna, ponieważ wspomniany wzorcowy 
przepis sam nie defi niuje tego pojęcia bliżej (por. niżej). 

Wykładnię pojęcia „osoby zarządzającej” w rozumieniu uokik należy rozpocząć od wskazó-
wek wykładni autentycznej podanych przez autora defi nicji legalnej. Wspomniany przez autora 
projektu art. 209 ust. 2 ustawy – Prawo telekomunikacyjne, nie defi niując użytych w nim pojęć, 
stanowi, że „Prezes UKE może nałożyć na kierującego przedsiębiorstwem telekomunikacyjnym, 
w szczególności osobę pełniącą funkcję kierowniczą lub wchodzącą w skład organu zarządzającego 
przedsiębiorcy telekomunikacyjnego lub związku takich przedsiębiorców” karę pieniężną, o której 
mowa w ust. 1. Warto przy tym zauważyć, że początkowo przepis ten mówił jedynie o „kierującym 
przedsiębiorstwem telekomunikacyjnym”. Dopiero nowelizacją z 2009 r.5, w celu doprecyzowania 
tego pojęcia, dodano, że obejmuje ono „w szczególności osobę pełniącą funkcję kierowniczą lub 
wchodzącą w skład organu zarządzającego przedsiębiorcy telekomunikacyjnego lub związku 
takich przedsiębiorców”6. Zatem i na gruncie ustawy – Prawo telekomunikacyjne trudno uznać 
omawiane pojęcie za jednoznaczne. Przyjąć jednak należy, że mieści się w nim osoba pełniąca 
funkcję jednoosobowego organu zarządzającego osoby prawnej, każda osoba wchodząca w skład 
kolegialnego organu zarządzającego7 (której można przypisać odpowiedzialność za naruszenie 
3 T.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 243, ze zm.
4 Druk Sejmu VII kadencji nr 1703, uzasadnienie projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz ustawy – Kodeks postę-
powania cywilnego z projektami aktów wykonawczych z 30.08. 2013 r., s. 36; posłużenie się tym wzorcem przez projektodawcę jest zatem jednoznaczne, 
w co zdaje się wątpić A. Piszcz, [w:] T. Skoczny (red.), Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa 2014, s. 110, 
Nb 132 oraz s. 114, Nb 144. A. Piszcz uważa także (ibidem, s. 114, Nb 144), że defi nicja ta jest raczej bliższa defi nicji osoby zarządzającej z art. 2 pkt 20 
ustawy z 19.08. 2011 r. o usługach płatniczych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 873, ze zm.), co jest, moim zdaniem, odniesieniem błędnym; zgodnie defi nicją 
z tego ostatniego przepisu, przez osobę zarządzającą rozumie się „członka zarządu, a w przypadku podmiotu nieposiadającego zarządu – osobę odpo-
wiedzialną za zarządzanie tym podmiotem niepodlegającą służbowo innej osobie, przy czym w przypadku hybrydowej instytucji płatniczej lub hybrydowej 
instytucji pieniądza elektronicznego – odpowiednio właściwego członka zarządu lub osobę odpowiedzialną za zarządzanie działalnością takiej instytucji 
w zakresie usług płatniczych lub wydawania pieniądza elektronicznego, a w przypadku hybrydowego biura usług płatniczych – odpowiednio właściwego 
członka zarządu lub osobę odpowiedzialną za zarządzanie działalnością takiego biura w zakresie usług płatniczych”, co ogranicza to pojęcie w zasadzie 
wyłącznie do członków zarządu (lub ich odpowiedników), pomijając inne osoby w oczywisty sposób objęte defi nicją z art. 4 pkt 3a uokik. 
5 Ustawa z 24.04.2009 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 85, poz. 716).
6 S. Piątek, Prawo telekomunikacyjne. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa 2013, komentarz do art. 209, Legalis.
7 Por. wyr. SA w Warszawie: z 2.12.2008 r., VI ACa 1100/2008 (Lexis.pl nr 2030054) oraz z 29.01.2009 r., VI ACa 1103/2008 (Lexis.pl nr 2030056).
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będące podstawą nałożenia kary przez Prezesa UKE), osoba fi zyczna będąca przedsiębiorcą 
telekomunikacyjnym, do którego należy przedsiębiorstwo, każdy wspólnik upoważniony do pro-
wadzenia spółki nieposiadającej osobowości prawnej8 itp. Warto przy okazji zauważyć, że i po-
jęcie kierującego przedsiębiorstwem telekomunikacyjnym z ustawy – Prawo telekomunikacyjne 
jest obarczone wadami (np. jest wyjątkiem, w którym mowa jest o „przedsiębiorstwie telekomu-
nikacyjnym”, podczas gdy w pozostałych przepisach tej ustawy wymieniony jest „przedsiębiorca 
telekomunikacyjny”; podobny problem występuje w znowelizowanej uokik – patrz niżej).

Zatem teza projektodawcy, że pojęcie „osoby zarządzającej” w rozumieniu uokik, oparte na 
podobnym pojęciu z ustawy – Prawo telekomunikacyjne, „nie powinno budzić wątpliwości inter-
pretacyjnych”, jest nieuprawniona. Konieczna jest więc językowa i systemowa wykładnia oma-
wianego pojęcia.

III. Próba wykładni
Defi nicja z art. 4 pkt 3a uokik w ostatecznym kształcie nadanym jej w nowelizacji9 za „osobę 

zarządzającą” uznaje „kierującego przedsiębiorstwem”, podając jednocześnie przykłady tej ostat-
niej kategorii podmiotów. Przede wszystkim niezbędna jest więc wykładnia pojęcia „kierującego 
przedsiębiorstwem”, na które składają się: pojęcie „kierującego” oraz – równie wyjątkowe w uokik 
(w kontekście porozumień ograniczających konkurencję), jak w ustawie – Prawo telekomunika-
cyjne – pojęcie „przedsiębiorstwa”. 

Pojęcie „kierującego” nie nastręcza większych trudności. Według defi nicji słownikowych ro-
zumie się przez nie osobę, która wytycza kierunek, wyznacza cel działania, wpływa na realizację 
celu, czymś (np. przedsiębiorstwem, zespołem ludzi, ich pracą) zarządza10, wykonuje czynności 
administracyjne11.

Nieco większego kłopotu przysparza wykładnia pojęcia „przedsiębiorstwa” na gruncie uokik. 
Jak wspomniałem, jest ono wyjątkowe, albowiem poza omawianą defi nicją występuje w ustawie 
tylko w kontekście kontroli koncentracji (art. 13 ust. 2 pkt 4, art. 14 pkt 2 lit. b), tajemnicy przedsię-
biorstwa (art. 4 pkt 17, art. 60 ust. 4, art. 69 ust. 1, art. 71 ust. 1), a także w defi nicji przeciętnego 
wynagrodzenia (art. 4 pkt 16). Trudno nie zakładać zatem, że chodzi tu nie o przedsiębiorcę (do 
tego odnoszą się szczególne przypadki kierującego przedsiębiorstwem wymienione w dalszej części 
defi nicji), a o przedsiębiorstwo w znaczeniu przedmiotowym12. Przedsiębiorstwem w znaczeniu 
tu przyjętym nie jest zatem działalność gospodarcza (przedsiębiorstwo w znaczeniu funkcjonal-
nym13) ani podmiotowym (podmiot praw i obowiązków wynikających z faktu prowadzenia dzia-
łalności gospodarczej, utożsamiany raczej z przedsiębiorcą14), a przedsiębiorstwo w rozumieniu 
art. 551 k.c. Pojęcie to należy tak interpretować w ramach wykładni systemowej. Rozumiane jest 
ono w ten sposób także na potrzeby przepisów o kontroli koncentracji. Zatem przedsiębiorstwem 

 8 S. Piątek, Prawo telekomunikacyjne…, komentarz do art. 209, Legalis.
 9 Odnośnie do ewolucji projektu w tej kwestii por. A. Piszcz, [w:] T. Skoczny (red.), Ustawa o ochronie… (2014), s. 110-111, Nb 133. 
10 M. Bańko (red.), Inny słownik języka polskiego PWN, A-Ó, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000, s. 615; M. Szymczak, H. Szkiłądź, S. Bik, 
M. Krajewska, B. Pakosz, E. Sobol, C. Szkiłądź, Słownik języka polskiego PWN, A-K, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999, s. 857, por. też 
A. Piszcz, [w:] T. Skoczny (red.), Ustawa o ochronie… (2014), s. 111, Nb 135.
11 M. Szymczak, H. Szkiłądź i in., Słownik języka polskiego PWN, R-Z, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999, s. 893.
12 K. Kohutek, [w:] K. Kohutek, M. Sieradzka, Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa 2014, s. 139; 
A. Piszcz, [w:] T. Skoczny (red.), Ustawa o ochronie… (2014), s. 111, Nb 137. 
13 A. Piszcz, [w:] T. Skoczny (red.), Ustawa o ochronie… (2014), s. 111, Nb 136. 
14 Ibidem.
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w rozumieniu art. 4 pkt 3a uokik jest zorganizowany zespół składników niematerialnych i mate-
rialnych przeznaczony do prowadzenia działalności gospodarczej, będący w stanie samodzielnie 
generować obrót i autonomicznie funkcjonować na rynku15. 

Jak wynika z powyższego, przez kierującego przedsiębiorstwem należy rozumieć osobę 
kierującą (zarządzającą) zespołem składników niematerialnych i materialnych przeznaczonym 
do prowadzenia działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę.

Defi nicja „osoby zarządzającej” z art. 4 pkt 3a uokik w katalogu osób uważanych za kierują-
cego przedsiębiorstwem wymienia przykładowo – podobnie jak wspomniany art. 209 ust. 2 ustawy 
– Prawo telekomunikacyjne – osobę pełniącą funkcję kierowniczą lub wchodzącą w skład organu 
zarządzającego przedsiębiorcy. Obie te kategorie znajdowały się już w uokik (por. art. 108). 

Zgodnie z art. 6a uokik odpowiedzialność za naruszenie zakazów porozumień ogranicza-
jących konkurencję określonych w art. 6 ust. 1 pkt 1–6 uokik ponosi „osoba zarządzająca” (nie 
ma podstaw by sądzić, że chodzi o inną „osobę zarządzającą” niż określoną w art. 4 ust. 3a). Na 
tę osobę, z tytułu dopuszczenia przez nią do naruszenia wspomnianego zakazu, Prezes UOKiK 
może nałożyć karę (art. 106a uokik). Jednakże już za niewykonanie decyzji Prezesa UOKiK lub 
wyroków sądów albo za niezgłoszenie zamiaru koncentracji Prezes UOKiK może nałożyć odręb-
ną karę na „osobę pełniącą funkcję kierowniczą lub wchodzącą w skład organu zarządzającego 
przedsiębiorcy” (art. 108 ust. 1 uokik), czyli na osoby należące jedynie do dwóch przykładowych 
kategorii wymienionych w art. 4 pkt 3a. Tymi samymi pojęciami posługuje się ustawa w art. 108 
ust. 2 (w przypadku kary za uniemożliwianie lub utrudnianie rozpoczęcia lub przeprowadzenia 
kontroli lub przeszukania) oraz art. 108 ust. 4 uokik. Brak zatem podstaw dla ograniczenia zakre-
su pojęcia „osoby zarządzającej” z art. 4 pkt 3a uokik do pełniących ścisłe funkcje kierownicze 
przedsiębiorcy i członków organów zarządzających, na co wydaje się wskazywać zastosowanie 
w art. 4 pkt 3a odmiennego pojęcia niż w art. 108.

Na gruncie art. 108 przez osobę pełniącą funkcję kierowniczą rozumiano osobę niewchodzą-
cą w skład organu zarządzającego przedsiębiorcy, mającą wpływ na zarządzanie przedsiębiorcą, 
podejmującą istotne dla niego decyzje. Uznawano przy tym słusznie, że osobą pełniącą funkcję 
kierowniczą może być w tym przypadku tylko osoba należąca do kierownictwa najwyższego 
szczebla. Pojęcie to obejmuje także osoby zarządzające przedsiębiorcami działającymi w for-
mach prawnych, w których przypadku nie istnieje organ zarządzający (tj. np. spółek osobowych 
– z możliwym wyjątkiem dotyczącym spółki partnerskiej – por. niżej)16. 

Pojęcie „osoby wchodzącej w skład organu zarządzającego przedsiębiorcy”, również stoso-
wane dotąd w art. 108 uokik, nie nastręcza trudności interpretacyjnych. Osoby takie występują 
w przypadku osób prawnych posiadających taki organ, także gdy jest on jednoosobowy, np. zarząd 

15 T. Skoczny, W. Podlasin, [w:] T. Skoczny (red.), Ustawa o ochronie… (2014), s. 619, Nb 157, oraz cyt. tam S. Sołtysiński, K. Kanton, Kryteria zgłasza-
nia zamiaru koncentracji do Prezesa UOKiK – uwagi de lege lata i de lege ferenda, [w:] M. Krasnodębska-Tomkiel (red.), Zmiany w polityce konkurencji 
na przestrzeni ostatnich dwóch dekad, UOKiK, Warszawa 2010, s. 208–209; A. Wierciński, [w:] E. Stawicki, A. Stawicki (red.), Ustawa o ochronie kon-
kurencji i konsumentów. Komentarz, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2011, s. 427–430; A. Madała, [w:] A. Bolecki, S. Drozd, S. Famirska, M. Kozak, 
M. Kulesza, A. Madała, T. Wardyński, Prawo konkurencji, LexisNexis Polska, Warszawa 2011, s. 430; por. też A. Piszcz, „Osoba zarządzająca” w rzą-
dowym projekcie ustawy zmieniającej ustawę o ochronie konkurencji, iKAR 2013, nr 7(2), s. 25.
16 A. Piszcz, [w:] T. Skoczny (red.), Ustawa o ochronie… (2014), s. 113–114, Nb 142–143, oraz cyt. tam: C. Banasiński, E. Piontek (red.), Ustawa 
o ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz, LexisNexis Polska, Warszawa 2009, s. 986; A. Stawicki, [w:] E. Stawicki, A. Stawicki (red.), Ustawa 
o ochronie…, s. 1190; S. Syp, O odpowiedzialności osób fi zycznych w polskim prawie ochrony konkurencji – de lege lata i de lege ferenda, iKAR 2012, 
nr 4(1), s. 10; R. Molski, [w:] T. Skoczny (red.), Ustawa o ochronie konkurencji. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa 2009, s. 1659–1660, a także K. Kohutek, 
[w:] K. Kohutek, M. Sieradzka, Ustawa o ochronie…(2014), s. 140 i 1035.
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spółki kapitałowej lub partnerskiej, jeżeli jej umowa przewiduje taki organ, spółdzielni, fundacji 
itp., dyrektor przedsiębiorstwa państwowego. 

Warto przy tym zaznaczyć, że także osoba prawna może być osobą wchodzą w skład orga-
nu zarządzającego lub pełniącą funkcje kierownicze. Jest tak w przypadku, odpowiednio, osoby 
prawnej pełniącej funkcję członka zarządu spółki kapitałowej prawa obcego (np. spółki z ograni-
czoną odpowiedzialnością prawa belgijskiego) lub osoby prawnej będącej komplementariuszem 
spółki komandytowej (art. 117 k.s.h.)17.

Powyższe uwagi dotyczące osoby pełniącej funkcję kierowniczą lub wchodzącej w skład 
organu zarządzającego przedsiębiorcy zachowują aktualność także w przypadku art. 4 pkt 3a 
uokik. Defi nicja osoby zarządzającej z art. 4 pkt 3a jest jednak szersza18 od zakresu podmioto-
wego art. 108 uokik, częściowo się z nim pokrywa19. Pozostawiając otwartym katalog kierujących 
przedsiębiorstwem, uznanych za osoby zarządzające, nie ogranicza go do tych dwóch typów. 
Należy zatem rozważyć, jakie jeszcze osoby można uznać za kierujące przedsiębiorstwem, a za-
tem za osoby zarządzające podlegające odpowiedzialności na podstawie art. 6a uokik. A. Piszcz 
wskazuje, że art. 6a i art. 106a ma zastosowanie do osób kierujących przedsiębiorstwem, nie-
należących do żadnego z dwóch wspomnianych typów, np. do menedżerów, tj. osób kierujących 
nim na podstawie umowy o zarządzanie20. K. Kohutek postuluje ograniczenie kręgu osób za-
rządzających do kierownictwa wyższego szczebla, wyłączając np. kierowników lub dyrektorów 
działów. Ten sam autor podnosi jednakże jednocześnie, że defi nicja ta obejmuje osoby mające 
realny wpływ na zachowania rynkowe przedsiębiorcy21. Zarówno jednak kategoria menedżerów, 
jak i zakres wyznaczany faktycznym wpływem na zachowania przedsiębiorcy były już dotąd, na 
tle art. 108 uokik, brane pod uwagę w kontekście osób pełniących funkcje kierownicze22. Zatem, 
uznając powyższe przykłady za niezupełnie adekwatne, rozważyć trzeba, w jaki sposób defi nicja 
z art. 4 pkt 3a jest szersza pod względem podmiotowym od art. 108.

Zgadzam się zarówno z A. Piszcz, ostrzegającą przed wykładnią rozszerzającą art. 4 pkt 3a23, 
jak i z konkluzją K. Kohutka, że istotnym kryterium kwalifi kacyjnym jest nie formalne zarządzanie 
przedsiębiorcą, a realny wpływ na zachowanie przedsiębiorcy. Uważam jednak, że po pierwsze, 
nie można wyłączyć z tego kręgu osoby zarządzającej przedsiębiorstwem (rozumianym przed-
miotowo) należącym do przedsiębiorcy (przedsiębiorstw takich przedsiębiorca może mieć więcej 
niż jedno), np. dyrektorów samodzielnych zakładów czy kierowników lub dyrektorów istotnych dla 
działalności przedsiębiorstwa (a nie tylko przedsiębiorcy) działów, jak dyrektora działu marketin-
gu lub sprzedaży, podejmującego samodzielne, wiążące dla przedsiębiorstwa i przedsiębiorcy 
decyzje cenowe, mogące skutkować na przykład zawarciem przez przedsiębiorcę porozumienia 
cenowego. Wynika to z podnoszonego także przez K. Kohutka24 celu przepisu. 

17 Por. A. Piszcz, [w:] T. Skoczny (red.), Ustawa o ochronie… (2014), s. 115, Nb 150; idem, Sankcje w polskim prawie antymonopolowym, Temida 2, 
Białystok 2013, s. 347.

18 K. Kohutek, [w:] K. Kohutek, M. Sieradzka, Ustawa o ochronie… (2014), s. 141.

19 A. Piszcz, „Osoba zarządzająca”…, s. 25.

20 Ibidem; także K. Kohutek, [w:] K. Kohutek, M. Sieradzka, Ustawa o ochronie… (2014), s. 141. 

21 K. Kohutek, [w:] K. Kohutek, M. Sieradzka, Ustawa o ochronie… (2014), s. 140.

22 Zob. np. cyt. powyżej R. Molski, [w:] T. Skoczny (red.), Ustawa o ochronie… (2009), s. 1659–1660; K. Kohutek, [w:] K. Kohutek, M. Sieradzka, 
Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz, Wolters Kluwer, LEX, Warszawa 2008, s. 1037–1038.

23 A. Piszcz, „Osoba zarządzająca”…, s. 26.

24 K. Kohutek, [w:] K. Kohutek, M. Sieradzka, Ustawa o ochronie… (2014), s. 140.
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IV. Wniosek
Wychodząc zatem od celu przepisu, którym jest ustalenie kręgu osób odpowiadających osobi-

ście za umyślne dopuszczenie do naruszenia przez przedsiębiorcę zakazu porozumień ogranicza-
jących konkurencję (przy czym, wbrew zdaniu K. Kohutka, a zgadzając się z A. Piszcz, uważam, 
że nie chodzi tylko o osoby fi zyczne), przyjąć należy, że osobą zarządzającą w rozumieniu art. 4 
pkt 3a uokik jest każda osoba wchodząca w skład organu zarządzającego przedsiębiorcy, osoba 
pełniąca funkcję kierowniczą lub inna osoba kierująca przedsiębiorcą lub jego przedsiębiorstwem, 
mająca rzeczywisty wpływ na zachowanie rynkowe przedsiębiorcy lub jego przedsiębiorstwa. 

W tym miejscu wypada wspomnieć jedynie na marginesie, że odpowiedzialności na podsta-
wie art. 106a w zw. z art. 6a uokik nie mogą podlegać osoby fi zyczne prowadzące działalność 
gospodarczą, które, choć niewątpliwie objęte zakresem defi nicji osoby zarządzającej25, ponoszą 
odpowiedzialność za porozumienia ograniczające konkurencję jako przedsiębiorcy, na podstawie 
art. 106 w zw. z art. 6 uokik.

 

25 Poprzez pojęcie osoby pełniącej funkcję kierowniczą – por. A. Piszcz, [w:] T. Skoczny (red.), Ustawa o ochronie… (2014), s. 113–114, Nb 142–143, 
oraz cyt. tam K. Kohutek, [w:] K. Kohutek, M. Sieradzka, Ustawa o ochronie… (2008), s. 1038.
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Streszczenie
Artykuł jest opinią autora na temat proponowanych zmian w ustawie o ochronie konkurencji i kon-
sumentów oraz Kodeksie postępowania cywilnego, których wnioskodawcą jest Prezes UOKiK. 
Autor przedstawia założenia nowelizacji, jej ocenę, a także propozycje alternatywnych rozwiązań 
problemów zdefi niowanych przez wnioskodawcę nowelizacji.

Słowa kluczowe: prawo konkurencji; ochrona konsumenta.

I. Uwagi wprowadzające
14 kwietnia br. na stronach internetowych Rządowego Centrum Legislacji1 pojawił się projekt 

ustawy o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz ustawy – Kodeks postępo-
wania cywilnego (dalej: projekt nowelizacji), którego wnioskodawcą jest Prezes Urzędu Ochrony 
Konkurencji i Konsumentów (dalej: Prezes UOKiK lub wnioskodawca). Projekt ten dotyczy trzech 
grup zagadnień: (1) rozszerzenia kompetencji Prezesa UOKiK (także kosztem praw konsumentów) 
w zakresie kontroli abstrakcyjnej postanowień wzorców umownych; (2) sprzedaży konsumentom 
usług fi nansowych niedopasowanych produktów oraz (3) zwiększenia kompetencji Prezesa UOKiK 
w zakresie pozyskiwania dowodów praktyk naruszających zbiorowe interesu konsumentów.

Lektura projektu  nowelizacji, a także uzasadnienia do projektu ustawy o zmianie ustawy 
o ochronie konkurencji i konsumentów oraz ustawy – Kodeks postępowania cywilnego (dalej: 
uzasadnienie) oraz oceny skutków regulacji2 prowadzi do wniosku, iż Prezes UOKiK trafnie 

* Doktor nauk prawnych; adwokat; e-mail: bagdzin@cicero.law.uj.edu.pl.
1 Pobrano z:  http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12271401 (29.04.2015).
2 Uzasadnienie do projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz ustawy – kodeks postępowania cywilnego, a także 
Ocena skutków regulacji znajdują się na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji. Pobrano z: http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12271401 
(29.04.2015).
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zidentyfi kował przynajmniej niektóre problemy, z którymi borykają się czy to system wymiaru 
sprawiedliwości, czy też konsumenci.

II. Kontrola abstrakcyjna wzorców umownych
W odniesieniu do kontroli abstrakcyjnej wzorców umownych mamy dziś patologiczny stan, 

w którym obok faktycznych pozwów osób poszkodowanych powstał „przemysł” dochodzenia 
kosztów sądowych (w tym zastępstwa procesowego) poprzez multiplikowanie powództw doty-
czących tej samej klauzuli. Opisuje to uzasadnienie, m.in. na stronie 4, gdzie przywołano także 
liczbę pozwów, które trafi ły do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (dalej: SOKiK) i doty-
czyły stwierdzenia abuzywności klauzul.

Taki stan – jak słusznie zauważa wnioskodawca projektu nowelizacji – oznacza paraliż kon-
troli wzorców umownych. Wnioskodawca w swojej ocenie idzie jednak dalej, krytykuje bowiem 
sądową kontrolę wzorców umownych (krytyka ta dotyczy zarówno SOKiK, Sądu Apelacyjnego 
w Warszawie, jak i Sądu Najwyższego), zarzucając „rozbieżność (…) co do tzw. rozszerzonej 
prawomocności wyroków uznających powództwo w tych sprawach i związana z tym niepewność 
prawa po stronie przedsiębiorców (…)”3.

Wnioskodawca postuluje więc wzmocnienie swojej pozycji kosztem uprawnień m.in. konsu-
mentów i, co ciekawe, motywuje rzeczoną zmianę ochroną tych konsumentów. Wnioskodawca 
pozwala sobie nawet na pewien żart, pisząc w uzasadnieniu: „Wprawdzie proponowane przepisy 
zakładają rezygnację z możliwości bezpośredniego inicjowania kontroli abstrakcyjnej postanowień 
wzorców umów przez osoby indywidualne (konsumentów). Niemniej jednak konsumenci będą 
mieli możliwość poinformowania Prezesa UOKiK o naruszeniach (…) Prezes UOKiK będzie mógł 
wszcząć postępowanie (…)”4. 

Z przedstawionych w uzasadnieniu rozwiązań, wnioskodawca proponuje model administracyj-
ny kontroli wzorców umownych. W ocenie skutków regulacji na stronie 4 wnioskodawca napisał: 
„W krajach EU przyjęto różne systemy kontroli niedozwolonych postanowień umownych, zarów-
no w trybie sądowym, jak i administracyjnym”. Z jakiegoś powodu wnioskodawca poprzestał na 
wskazaniu tylko przykładów kontroli sądowej, co nie jest specjalnie przekonujące, gdy samemu 
optuje się za rezygnacją z tego modelu kontroli.

Prezes UOKiK proponuje w projekcie nowelizacji stworzenie kolejnego rodzaju postępowania 
w ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów5 (dalej: uokik), tj. postępowania w sprawach 
o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone. Swoją drogą ciekawe, dlaczego postę-
powanie ma być „w sprawach”, a nie „w sprawie” (vide tytuł proponowanego Rozdziału 3a).

Postępowanie ma być wszczynane z urzędu lub na wniosek organizacji konsumenckiej, 
stroną zaś ma być przedsiębiorca i ewentualnie owa organizacja.

Względem istniejących regulacji w sposób znaczący wydłużono okres przedawnienia, z pół 
roku to lat trzech. W tym zakresie uzasadnienie (vide s. 12) nie pokrywa się z treścią propono-
wanej regulacji. W uzasadnieniu czytamy bowiem, iż celem wydłużonego okresu przedawnienia 
jest usunięcie trwających skutków naruszenia poprzez np. obowiązek poinformowania klientów. 

3 Ocena skutków regulacji…, s. 2.

4 Uzasadnienie…, s. 12.

5 Ustawa z 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 184).
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Tymczasem projekt nowelizacji przewiduje możliwość ukarania przedsiębiorcy, który np. od 2 lat 
nie posiada klauzuli we wzorcu i nie egzekwuje tej klauzuli w umowach zawartych przed zmianą 
wzorca.

„Prezes UOKiK, nie czekając na orzeczenie sądu i wpis danego postanowienia do rejestru, 
sam będzie oceniał jego abuzywność i zakazywał stosowania”6. Takie uprawnienie, przy jedno-
czesnym braku „szybkiej” ścieżki kontroli sądowej jest bardzo niepokojące. Wnioskodawca nie 
tylko w tym zakresie proponuje zwiększenie własnych kompetencji; chce uzyskać dodatkowe 
uprawnienia w zakresie wydawania czegoś na kształt zabezpieczenia tymczasowego, poprzez 
dodanie art. 101a i uprawnienia do wydawania decyzji w toku postępowania, które zobowiążą 
przedsiębiorcę do zaprzestania stosowanej praktyki. Jednocześnie projekt nowelizacji przewiduje, 
iż wniesienie odwołania nie wstrzymuje wykonania decyzji. Wnioskodawca także i tu nie przewi-
dział żadnego usprawnienia czy przyspieszenia w zakresie rozpatrywania odwołań od tego typu 
decyzji. Mamy więc ułatwienie i przyspieszenie po stronie organu oraz brak odpowiadających 
temu uprawnień przedsiębiorcy do żądania rozpoznania odwołania w równie ekspresowym trybie.

Z jednej strony wnioskodawca zauważa patologiczne zachowania polegające na nękaniu 
przedsiębiorców dziesiątkami pozwów, z drugiej zaś – proponuje zastąpienie tego możliwością 
znacznie bardziej dotkliwego postępowania administracyjnego przy wydłużonym sześciokrotnie 
okresie przedawnienia. Sytuację, której benefi cjentami są dziś „obrotni” pełnomocnicy chce za-
stąpić rozwiązaniem, którego benefi cjentem będzie Skarb Państwa. Za niewystarczającą należy 
uznać możliwość nałożenia zobowiązań np. w postaci zwrotu uzyskanych przez przedsiębiorcę 
korzyści. Po pierwsze, to nie organ a przedsiębiorca powinien proponować rozwiązania, np. 
uznawanie reklamacji klientów; przekonanie, że wnioskodawca wie lepiej niż sądy, konsumenci 
czy przedsiębiorcy, wielokrotnie znajduje wyraz w treści czy to proponowanych przepisów, czy 
uzasadnienia. 

Na korzyść proponowanych rozwiązań należy zaliczyć możliwość wystąpienia do przedsię-
biorcy w sprawach z zakresu ochrony konkurencji i konsumentów. Co prawda nie uregulowano 
skutków takowego wystąpienia, jednak doszukiwać się w tym należy mniej sformalizowanej próby 
przedstawienia stanowiska Prezesa UOKiK, które ma zmienić praktykę danego przedsiębiorcy 
z korzyścią – miejmy nadzieję – dla konsumentów.

Jak już wspomniano, wnioskodawca chce pozbawić konsumentów prawa do abstrakcyjnej 
kontroli poprzez występowanie do sądu, co gorsza nie przewiduje też uprawnienia konsumentów 
do skutecznego występowania z wnioskiem o taką kontrolę do Prezesa UOKiK. 

Powyższe można by uznać za niedociągnięcia czy wady, które da się wyeliminować, jednak 
to, co poważnie powinno niepokoić, to nie poszczególne przepisy, ale kierunek zmian.

O ile w działaniu Komisji Europejskiej, Parlamentu czy Rady zauważamy od wielu lat (na 
pewno od Rozporządzenia 1/20037) trend do dzielenia się kompetencjami, do przenoszenia ich 
niżej i uaktywniania czy to krajowych organów ochrony konkurencji, czy też krajowych sądów, 
o tyle propozycje wnioskodawcy to monopolizacja kompetencji, w tym odbieranie już istniejących 
konsumentom.

6 Uzasadnienie…, s. 5.
7 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. UE L 1 z 4.01.2003 r.).
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Należy też wnioskodawcy zwrócić uwagę na inny problem – samego rejestru i aktualności 
wpisanych tam klauzul. Część z nich została wpisana do rejestru w okresie, gdy uznawano kon-
sumenta polskiego za gorzej poinformowanego czy bardziej naiwnego niż konsument europejski; 
są w tym rejestrze także i takie klauzule, których obowiązywanie kłóci się z bezwzględnie obowią-
zującymi przepisami prawa, np. ustawą o prawach konsumenta8. By nie być gołosłownym – wnio-
skodawca kwestionował praktyki wielu przedsiębiorców polegające na określeniu ceny poprzez 
stosowny wzór matematyczny. Dotyczyło to usług, takich jak np. pośrednictwo w obrocie nieru-
chomościami, ale także usługi prawnicze. Prezes UOKiK uznawał takie zachowanie za przejaw 
praktyki naruszającej zbiorowe interesy konsumentów, tymczasem ustawodawca unijny, a w ślad 
za nim i polski, usankcjonował taką praktykę. Mamy więc rozbieżność, której wnioskodawca albo 
nie zauważa, albo świadomie nie wychodzi naprzeciw, choć jest okazja. 

Problem z zakorkowanym SOKiK można rozwiązać, eliminując monopol tego sądu 
na rozpatrywanie spraw z zakresu kontroli wzorców umownych, a pewność i jednolitość 
orzecznictwa zapewnić tak, jak robi to Komisja poprzez amicus curiae w sprawach z zakresu 
prawa konkurencji. UOKiK posiada sieć delegatur, które mogą być w tym celu wykorzysta-
ne. Zamiast skupiać kolejne kompetencje w jednym ręku należy raczej uaktywniać sądy, 
np. okręgowe, i samych obywateli przy jednoczesnym zapewnieniu pewnego standardu 
ochrony i jednolitości orzecznictwa. Pozbawianie konsumentów możliwości skutecznego 
inicjowania kontroli zgodności z prawem wzorców umownych należy ocenić krytycznie.

III. Usługi fi nansowe
Wnioskodawca proponuje, by do istniejącego katalogu zachowań będących przykładem 

praktyk naruszających zbiorowy interes konsumentów dodać „oferowanie konsumentom usług 
fi nansowych, które nie odpowiadają potrzebom tych konsumentów (…)”.

Już na wstępie rodzi się pytanie, dlaczego ograniczać się do usług fi nansowych? W czym 
mniej szkodliwe jest oferowanie konsumentom usług np. medycznych czy jakichkolwiek innych 
produktów, które nie są dopasowane do potrzeb danych konsumentów? Na te pytania częściowo 
odpowiada uzasadnienie, gdzie już na s. 1 czytamy, że „rynek usług fi nansowych jest rynkiem 
wiążącym się ze zwiększonym ryzykiem dla konsumentów. Produkty na nim oferowane mają 
szczególny charakter (…) ochrona interesów konsumentów na rynku usług fi nansowych wyma-
ga szczególnej troski ze strony Państwa”. Jednak kilka wierszy dalej czytamy: „w ostatnich kilku 
latach zaobserwować można narastanie w Polsce problemu tzw. missellingu, czyli sprzedaży 
produktów niedopasowanych do potrzeb konsumenta. Dotyczy on w największym stopniu niektó-
rych produktów fi nansowych (…)”. Problem ten dotyczy więc nie tylko rynku usług fi nansowych, 
a jednak mimo tej wiedzy, wnioskodawca proponuje, by ochroną objąć tylko niektórych z konsu-
mentów, innych pozostawiając bez takowej ochrony. Wnioskodawca nie wyjaśnia, co motywuje 
takim ograniczeniem.

Prezes UOKiK nie wyjaśnia także, co rozumieć należy przez „oferowanie”. Czy „oferowanie” 
to już reklama, np. kredytów hipotecznych, bezpośrednio przed dobranocką? A może dopiero bar-
dziej zindywidualizowany charakter oferty jest „oferowaniem” w rozumieniu projektu nowelizacji? 

8 Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014,  poz. 827).
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Wnioskodawca zapewne świadomie nie używa terminologii znanej z art. 66 i następnych kodek-
su cywilnego9, więc wyjaśnienie, jak termin „oferowanie” należy rozumieć wydaje się niezbędne

W ocenie skutków regulacji wskazano rozwiązania brytyjskie jako model, na którym oparł się 
wnioskodawca. Zwraca tu uwagę brak tożsamości organów; o ile rozwiązanie, na które powołuje 
się Prezes UOKiK, oparte jest na regulatorze zajmującym się wyłącznie rynkiem fi nansowym, 
można by rzec wyspecjalizowanym i branżowym, o tyle tego samego nie można powiedzieć 
o wnioskodawcy. W ocenie skutków regulacji czytamy: „W przypadku nowych regulacji w Polsce 
ta współpraca miałaby miejsce z Komisją Nadzoru Finansowego, Rzecznikiem Ubezpieczonych 
oraz powiatowymi (miejskimi) rzecznikami konsumentów”. Nie wyjaśnia to jednak w najmniejszym 
stopniu, dlaczego to Prezes UOKiK, a nie wyspecjalizowany i znający rynek fi nansowy organ, 
jakim jest KNF, ma otrzymać kompetencje w tym zakresie. Jest to tym bardziej zastawiające 
w kontekście informacji, jaką znajdujemy na stronie KNF:

„Do zadań Komisji należy ponadto:
– podejmowanie działań służących prawidłowemu funkcjonowaniu rynku fi nansowego;
– podejmowanie działań mających na celu rozwój rynku fi nansowego i jego konkurencyjności;
– podejmowanie działań informacyjnych w zakresie funkcjonowania rynku fi nansowego;
– udział w przygotowywaniu projektów aktów prawnych w zakresie nadzoru nad rynkiem 

fi nansowym;
– stwarzanie możliwości polubownego i pojednawczego rozstrzygania sporów między uczest-

nikami rynku fi nansowego, w szczególności sporów wynikających ze stosunków umownych 
między podmiotami podlegającymi nadzorowi Komisji a odbiorcami usług świadczonych przez 
te podmioty;

– wykonywanie innych zadań określonych ustawami.
Celem nadzoru nad rynkiem fi nansowym jest zapewnienie prawidłowego funkcjonowania 

tego rynku, jego stabilności, bezpieczeństwa oraz przejrzystości, zaufania do rynku fi nansowego, 
a także zapewnienie ochrony interesów uczestników tego rynku10”.

Wnioskodawca postuluje więc przyznanie mu konkurencyjnych, a nie komplementarnych 
wobec KNF uprawnień, które skutkować mogą tzw. konfl iktem regulatorów.

Nie kwestionując potrzeby bardziej szczegółowej regulacji celem zapobieżenia nad-
użyciom, jakie mają miejsce i dotyczą w szczególności, choć nie tylko, klientów instytucji 
fi nansowych, wnioskodawca nie przekonał do tego, iż to Prezes UOKiK powinien otrzy-
mać te kompetencje. Wybór tego organu wcale nie jest oczywisty, szczególnie w świetle 
istnienia i zadań KNF.

IV. Zmiany w postępowaniu
W zakresie postępowań dotyczących naruszenia zbiorowego interesu konsumentów wniosko-

dawca proponuje dwie istotne zmiany: jedna to możliwość dokonywania przeszukania u przedsię-
biorcy także przy okazji prowadzenia tego rodzaju postępowania, druga to proponowana instytucja 
„tajemniczego klienta” (jak to nazywa wnioskodawca w uzasadnieniu, s. 1). 

 9 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 121).
10 Pobrano z: https://www.knf.gov.pl/o_nas/komisja/index.html (29.04.2015).
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Wnioskodawca uzasadnia zwiększenie swoich kompetencji o dodatkowe uprawnienia w za-
kresie postępowań w sprawie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów w sposób 
bardzo zdawkowy. Z uzasadnienia (s. 6) w żaden sposób nie wynika czy i dlaczego istniejące 
instrumenty nie są skuteczne, znajdujemy jedynie lakoniczne określenie: „Wprowadzenie tych 
instrumentów powinno w znaczący sposób wpłynąć na bezpieczeństwo konsumentów w obrocie 
i ułatwić skuteczne wykrywanie praktyk przedsiębiorców, naruszających te interesy”. 

Wnioskodawca proponuje także możliwość nieodpłatnego publikowania ostrzeżeń i komu-
nikatów w publicznym radiu i telewizji, co należy skonfrontować z determinacją Lecha Lagnera11. 
Co ciekawe, w bazie orzecznictwa Sądu Apelacyjnego brakuje dziś (29 kwietnia 2015 r.) wyroku 
Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 4 marca 2015 r. wydanego w sprawie I ACa 305/13.

Jednak to nie zwiększone kompetencje w zakresie kontroli ani możliwość publikacji ostrze-
żeń, a prawo przeprowadzenia czegoś na wzór zakupu kontrolowanego (z przepisu art. 19a usta-
wy o Policji12) budzi mój niepokój. W odróżnieniu od regulacji dotyczących działań policji, ABW 
i innych instytucji uprawnionych do dokonywania prowokacji wnioskodawca nie widzi potrzeby, 
by działania Prezesa UOKiK dokonywane były z poszanowaniem standardów wynikających 
z Konstytucji, Europejskiej Konwencji Praw Człowieka oraz orzecznictwa począwszy od Trybunału 
Konstytucyjnego przez sądy powszechne i Sąd Najwyższy po Europejski Trybunał Praw Człowieka.

„Pamiętać przy tym należy, że wskazane środki (czynności operacyjne) o tyle tylko mogą być 
uznane za usprawiedliwione, o ile ich własnym celem jest właśnie obrona wartości demokratycz-
nego państwa prawnego. Minimalnym wymogiem konstytucyjnym jest to, aby przeszły one test 
<<konieczności w demokratycznym państwie prawnym>>. Nie wystarczy zatem sama celowość, 
pożyteczność, taniość czy łatwość posługiwania się przez władzę – w odniesieniu do użytego 
środka […]. Chodzi zatem o zastosowanie środków niezbędnych (koniecznych) w tym sensie, że 
będą one chronić określone wartości w sposób bądź w stopniu, który nie mógłby być osiągnięty 
przy zastosowaniu innych środków, a jednocześnie winny to być środki jak najmniej uciążliwe dla 
podmiotów, których prawo bądź wolność ulegają ograniczeniu”13.

Sąd Najwyższy w postanowieniu z 30 listopada 2010 r.14 stwierdził, że prowokacja bez 
wcześniejszych wiarygodnych informacji o popełnionym przestępstwie nie może przynieść le-
galnych dowodów, podlegających ocenie według zasad wynikających z kodeksu postępowania 
karnego. Sąd odwołał się do Konstytucji RP „przede wszystkim do wyrażonej w art. 2 Konstytucji 
Rzeczypospolitej Polskiej zasady demokratycznego państwa prawnego oraz wyrażonej w art. 7 
zasady, że „organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa”. Nadto przywołać 
tu trzeba art. 45 ust. 1 ustawy zasadniczej, gwarantujący prawo do sprawiedliwego rozpatrzenia 
sprawy i korespondujący z nim przepis art. 6 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawo-
wych wolności, gwarantujący prawo do rzetelnego procesu. Gwarancje te niewątpliwie obejmują 
konieczność rozstrzygnięcia każdej sprawy na podstawie takich dowodów, które w ramach konkret-
nego systemu procesowego są prawem przewidziane bądź z nim niesprzeczne, a więc legalne”.

11 Pobrano z: https://uokik.gov.pl/aktualnosci.php?news_id=11527 (29.04.2015).
12 Ustawa z 6.04.1990 r. o Policji (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 355).
13 Wyr. Trybunału Konstytucyjnego z 12.12.2005 r., K 32/04, OTK-A 2005, nr 11, poz. 132.
14 III KK 152/10, LEX nr 741307.
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Europejski Trybunał Praw Człowieka w wyroku z 24 kwietnia 2014 r. uznał, iż sąd w procesie 
karnym musi zweryfi kować zasadność i sposób przeprowadzenia prowokacji policyjnej, dowody 
z której stały się podstawą wydania wyroku skazującego15.

Wnioskodawca proponuje rozwiązanie, które nie spełnia standardu minimalnego dla regula-
cji o radze ustawy określonego przez Trybunał Konstytucyjny w wyroku z 12 stycznia 2000 r.16: 
„Art. 31 ust. 1 Konstytucji określa przesłanki dopuszczalności ustanawiania ograniczeń wolności 
i prawa jednostki. W aspekcie formalnym wymaga on, by ograniczenia te były «ustanawiane tylko 
w ustawie», zaś w aspekcie materialnym dopuszcza on ustanowienie ograniczeń «tylko wtedy, 
gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicz-
nego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia, moralności publicznej, albo wolności i praw innych 
osób». Dodatkowym ograniczeniem dopuszczalnego zakresu ograniczeń jest zakaz naruszenia 
«istoty» wolności i praw […]”.

W szczególności wnioskodawca nie wykazał ani nawet nie uprawdopodobnił, iż wskazywany 
przez niego sposób pozyskania dowodów naruszeń prawa jest jedynym możliwym, lub też, że 
wartości, jakie są w ten sposób chronione, „ważą” więcej niż te, które będą naruszone. Można 
odnieść wrażenie, że wnioskodawca nie dostrzega owego konfl iktu wartości. 

Podkreślić tu należy, iż nie jest rolą państwa (w tym jego organów, takich jak Prezes UOKiK) 
sprawdzanie uczciwości obywateli, niezależnie od tego czy są, czy też nie, przedsiębiorcami.

Proponowane, bardzo zdawkowe określenie kompetencji Prezesa UOKiK i procedury doko-
nywania zakupu jako „tajemniczy klient” dodatkowo naraża pracowników podejmujących kontrolę 
w opisany tam sposób na zarzut popełnienia występku opisanego w art. 231 kodeksu karnego17. 
Wątpliwości budzi tu także w pełni uznaniowe rejestrowanie dokonywanych czynności i to zapew-
ne w miejscach niepublicznych.

Jeżeli faktycznie wnioskodawca widzi potrzebę dokonywania prowokacji o takim cha-
rakterze, należy postulować stosowne zmiany prawa, w tym ustawy o Policji, które umoż-
liwią wykorzystanie istniejącej instytucji, uregulowanej i kontrolowanej do realizacji celów 
postulowanych przez wnioskodawcę. Tak się zachowują inne organy antymonopolowe, np. 
amerykański Departament Sprawiedliwości korzystający z pomocy FBI18.

V. Podsumowanie
Należy się zgodzić z gros przedstawionej w uzasadnieniu analizy problemów, ale nie prze-

kłada się to niestety na równie płynną i łatwą zgodę na proponowane rozwiązania.
Nie chodzi o samo wzmocnienie pozycji Prezesa UOKiK, a raczej o wzmacnianie jego pozy-

cji: (1) kosztem konsumentów oraz (2) wbrew trendom w prawie unijnym (3) w sposób, delikatnie 
ujmując, konstytucyjnie wątpliwy.

Ochrona konsumentów wymaga poprawy, co można dostrzec, obserwując życie społeczne 
i gospodarcze, jednak Prezes UOKiK nie jest lekiem na całe zło, nie posiada też wiedzy specjalnej 
i proponuje rozwiązania, w których unika kontroli sądowej. Żaden, nawet najlepiej poinformowa-
ny organ, nie wie lepiej od konsumenta, co dla niego jest dobre; inne przekonanie to droga do 
15 Wyr. Trybunału z 24.04.2014 r. w połączonych sprawach nr 6228/09, 19123/09 i 19678/07 i 52340/08 i 7451/09, Lagutin i inni przeciwko Rosji.
16 Wyr. Trybunału Konstytucyjnego z 12.01.2000 r., P 11/98, OTK 2000, nr 1, poz. 3.
17 Ustawa z 6.06.1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.).
18 Pobrano z: https://www.youtube.com/watch?v=wDH0Rv8R0SQ (29.04.2015).
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systemu, z którym pożegnaliśmy się w 1989 roku. Stąd też de lege ferenda należy oczekiwać, iż 
wiedza i doświadczenie, jakie zdobywa organ ochrony konkurencji i konsumentów, nie będą „ce-
mentowane” w ramach tej instytucji, lecz będą upowszechniane i będą służyły innym organom, 
także sądom w procesie stosowania prawa ochrony konkurencji i konsumentów. Takie zmiany 
płyną z Brukseli, nie warto ustawiać się pod wiatr.
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w sprawach kontroli abstrakcyjnej  

postanowień wzorców umownych w latach 2012–2015

Spis treści
I. Wprowadzenie
II. Orzecznictwo sądów powszechnych do końca 2012 r.
 1. Uchwały Sądu Najwyższego w sprawach III CZP 80/08 oraz III CZP 95/03
 2. Orzecznictwo sądów powszechnych w 2012 r.
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III. Zmiana tendencji orzeczniczej sądów powszechnych
IV. Przyczyna powstania nowej linii orzeczniczej 
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Streszczenie
Artykuł przedstawia zmiany tendencji w orzecznictwie sądów powszechnych w sprawach doty-
czących powództw o uznanie postanowień wzorców umownych za niedozwolone. Autor stawia 
tezę, że zasadniczą przyczyną powstania nowej linii orzeczniczej prowadzącej do odrzucania 
powództw dotyczących klauzul, które zostały wpisane do rejestru prowadzonego przez Prezesa 
UOKiK w sprawie innego przedsiębiorcy, było drastyczne zwiększenie liczby pozwów składanych 
przez quasi-konsumenckie organizacje.

Słowa kluczowe: niedozwolone postanowienia umowne; klauzule abuzywne; kontrola abstrak-
cyjna; powaga rzeczy osądzonej.

I. Wprowadzenie
Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego (SN) prof. dr hab. Małgorzata Gersdorf we wniosku 

z 16 lutego 2015 r., III CZP 17/15, wystąpiła o podjęcie przez SN w składzie siedmiu sędziów 
uchwały w przedmiocie następującego zagadnienia prawnego wywołującego rozbieżności w wy-
kładni prawa: „Czy wpis uznanego za niedozwolone postanowienia wzorca umowy do rejestru, 
o którym mowa w art. 47945 § 2 k.p.c., powoduje, że przewidziana w art. 47943 k.p.c. rozszerzo-
na skuteczność prawomocnego wyroku będącego podstawą tego wpisu stoi na przeszkodzie 
postępowaniu w przedmiocie kontroli postanowienia tej samej treści, zawartego w innym wzorcu 

* Radca prawny; autor bloga praworeklamy.com.pl; e-mail: ms@mslaw.pl.
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umowy, stosowanym przez przedsiębiorcę, przeciwko któremu został wydany ten wyrok, bądź 
przez innego przedsiębiorcę?”1.

Twierdząca odpowiedź na tak postawione pytanie skutkuje odrzuceniem pozwu2 wniesionego 
w sprawie identycznej lub tożsamej klauzuli, nawet jeżeli jest ona zawarta we wzorcu umownym 
stosowanym przez innego przedsiębiorcę. Odpowiedź przecząca oznacza natomiast możliwość 
wytoczenia powództwa w sprawie identycznej nawet klauzuli widniejącej we wzorcu umownym 
stosowanym przez innego przedsiębiorcę, a także przez tego samego przedsiębiorcę – jeżeli jest 
to inny wzorzec umowny niż uprzednio poddany kontroli abstrakcyjnej.

Przesądzenie o właściwej wykładni przepisów regulujących rozszerzoną skuteczność wyro-
ku stwierdzającego abuzywny charakter klauzuli umownej ma tym bardziej istotne znaczenie, że 
dotyczy wielu tysięcy spraw sądowych. 

Niniejszy artykuł stanowi próbę przedstawienia przyczyny powstania rozbieżności w tej kwe-
stii w orzecznictwie sądów powszechnych. Ponieważ orzecznictwo Sądu Najwyższego w sprawie 
niedozwolonych postanowień umownych zostało gruntownie omówione w niedawnej publikacji 
w iKAR3, zostanie ono przytoczone w niniejszej wypowiedzi jedynie w absolutnie niezbędnym 
zakresie4. 

II. Orzecznictwo sądów powszechnych do końca 2012 r. 

1. Uchwały Sądu Najwyższego w sprawach III CZP 80/08 oraz III CZP 95/03

Do końca 2012 r.5 sądy powszechne co do zasady zgodnie przyjmowały do rozpoznania po-
wództwa w sprawach postanowień umownych identycznych lub podobnych do klauzul wpisanych do 
rejestru prowadzonego przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (dalej: Prezes 
UOKiK)6, w większości orzeczeń odwołując się do uchwały SN z 7 października 2008 r., III CZP 
80/08, o następującej treści: „Rozszerzona prawomocność wyroku uwzględniającego powództwo 
o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone (art. 47943 w związku z art. 365 k.p.c.) 
nie wyłącza możliwości wytoczenia powództwa przez tego samego lub innego powoda – w tym 
także przez organizację społeczną działającą na rzecz ochrony interesów konsumentów – prze-
ciwko innemu przedsiębiorcy, niebiorącemu udziału w postępowaniu, w którym zapadł wyrok, 
stosującemu takie same lub podobne postanowienia wzorca, jak wpisane do rejestru, o którym 
mowa w art. 47945 § 2 k.p.c.”

1 Wniosek dostępny na stronie internetowej Sądu Najwyższego RP: http://www.sn.pl/sprawy/SiteAssets/Lists/Zagadnienia_prawne/NewForm/III-CZP-
0017_15_p.pdf (19.03.2015).
2 W przypadku, w którym identyczne lub podobne niedozwolone postanowienie umowne zostało wpisane do rejestru prowadzonego przez Prezesa 
UOKiK, o którym mowa w art. 47945 k.p.c. w toku procesu, sąd umarza postępowanie na podstawie art. 386 § 1 k.p.c. w zw. z art. 355 k.p.c. – zamiast 
wielu por. wyr. Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 17.10.2014 r., VI ACa 1916/13. 
3 A. Oponowicz, Niedozwolone postanowienia wzorców umów zawieranych z konsumentami – zmienne tendencje w polskim orzecznictwie sądowym, 
iKAR 2014, nr 4(3), s. 21 i n.
4 Jeżeli inaczej nie wskazano, przywoływane w niniejszym artykule orzeczenia dostępne są na portalu orzeczeń sądów powszechnych pod adresem: 
www.orzeczenia.ms.gov.pl albo na stronie internetowej Sądu Najwyższego RP pod adresem www.sn.pl (19.03.2015).
5 Podobne orzeczenia były powszechne również w poprzednich latach. 
6 Por. m.in. wyr. SA w Warszawie z: 15.05.2012 r. (VI ACa 1276/11), 26.06.2012 r. (VI ACa 198/12), 27.06. 2012 r. (VI ACa 974/11), 25.07.2012 r. (VI ACa 
342/12), 21.08.2012 r. (VI ACa 440/12), 17.10.2012 r. (VI ACa 561/12), 8.11.2012 r. (VI ACa 480/12), 20.11.2012 r. (VI ACa 614/12) i wyroki SOKiK z: 
2.02.2012 r. (XVII AmC 1527/11), 18.04.2012 r. (XVII AmC 3814/10), 27.04.2012 r. (XVII AmC 5533/11), 19.06.2012 r. (XVII AmC 193/12), 18.09.2012 r. 
(XVII AmC 4353/12), 19.11.2012 r. (XVII AmC 3995/12), 4.12.2012 r. (XVII AmC 3/11), 21.12.2012 r. (XVII AmC 2294/12). Każde z przywołanych orze-
czeń SOKiK zostało wydane przez innego sędziego.
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Uchwała została wydana na skutek przedstawienia Sądowi Najwyższemu przez Sąd Apelacyjny 
w Warszawie (dalej: SA w Warszawie), postanowieniem z 21 lutego 2008 r.7, następującego 
zagadnienia prawnego: „Czy wynikająca z art. 47943 k.p.c. rozszerzona prawomocność wyroku 
uwzględniającego powództwo o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone, obejmuje 
także postępowanie w sprawie toczącej się pomiędzy innymi stronami – w tym także z powódz-
twa organizacji społecznej działającej na rzecz ochrony interesów konsumentów przeciwko inne-
mu przedsiębiorcy stosującemu takie same lub podobne postanowienia wzorca umownego, jak 
wpisane, nie będącemu jednak stroną postępowania w sprawie, w której zapadł wyrok wpisany 
do rejestru, o którym mowa w art. 47945 § 2 k.p.c. – i skutkuje obowiązkiem odrzucenia pozwu 
w nowej sprawie?”.

W rozpoznawanej przez SA w Warszawie sprawie Sąd Okręgowy w Warszawie – Sąd Ochrony 
Konkurencji i Konsumentów (dalej: SOKiK) odrzucił pozew o uznanie postanowień wzorca umo-
wy za niedozwolone z powodu powagi rzeczy osądzonej (art. 199 § 1 pkt 2 w związku z art. 366 
i 47943 k.p.c.). Przyczyną takiego rozstrzygnięcia była tożsamość postanowienia wzorca umowy, 
którego dotyczył pozew, z postanowieniem uznanym wcześniej za niedozwolone w innym po-
stępowaniu, toczącym się przeciwko innemu pozwanemu. Argumentacja SOKiK odwoływała się 
w tym zakresie do wyroku SA w Warszawie z 23 maja 2007 r.8, jak też do uchwały SN z 19 grud-
nia 2003 r., III CZP 95/03, o następującej treści: „Powaga rzeczy osądzonej wyroku uznającego 
postanowienie wzorca umowy za niedozwolone wyłącza – od chwili wpisania tego postanowienia 
do rejestru (art. 47943 w związku z art. 365 i 47945 § 2 k.p.c.) – ponowne wytoczenie powództwa 
w tym przedmiocie, także przez osobę nie biorącą udziału w sprawie, w której wydano wyrok”. 

SA w Warszawie w treści postanowienia VI ACz 2134/07 trafnie zauważył, że uchwała SN 
w sprawie III CZP 95/03 zapadła na tle stanu faktycznego, w którym „inny podmiot wystąpił z po-
zwem o uznanie postanowień tego samego wzorca umownego stosowanego przez tego 
samego przedsiębiorcę za niedozwolone. W takim przypadku zastosowanie rozszerzonej pra-
womocności określonej w art. 47943 k.p.c. ze skutkiem wynikającym z powagi rzeczy osądzonej 
wydaje się być całkowicie uzasadnione. Wątpliwości natomiast budzi dopatrywanie się takiego 
skutku, jeśli w nowej sprawie powód występuje przeciwko innemu przedsiębiorcy, dotychczas 
nie będącym stroną postępowania w tego rodzaju sprawie”. SA w Warszawie przedstawił Sądowi 
Najwyższemu zagadnienie prawne „wobec ewidentnej zmiany w dotychczasowej praktyce Sądu 
Okręgowego w Warszawie Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów” – jednocześnie negatyw-
nie oceniając nową tendencję w orzecznictwie sądu niższej instancji. 

2. Orzecznictwo sądów powszechnych w 2012 r.

Uchwała SN w sprawie III CZP 80/08 na kilka lat utrwaliła orzecznictwo sądów powszechnych, 
które przyjmowały do rozpoznania powództwa dotyczące postanowień umownych tożsamych 
z widniejącymi w rejestrze i uznawały je często za niedozwolone. W uzasadnieniu tych orzeczeń 
często przywoływana była wspomniana uchwała SN9. Uchwała w sprawie III CZP 95/03 w więk-
szości przypadków pojawiała się jedynie w celu uzasadnienia charakteru kontroli abstrakcyjnej: 

7 VI ACz 2134/07, niepubl.
8 VI ACa 107/07, niepubl.
9 Por. m.in. wyr. SA w Warszawie z: 26.06.2012 r. (VI ACa 198/12), 27.06. 2012 r. (VI ACa 974/11), 25.07.2012 r. (VI ACa 342/12) oraz wyroki SOKiK 
z: 2.02.2012 r. (XVII AmC 1527/11), 18.04.2012 r. (XVII AmC 3814/10), 27.04.2012 r. (XVII AmC 5533/11), 19.11.2012 r. (XVII AmC 3995/12).
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„kontrola abstrakcyjna polega na kontroli wzorca jako takiego, w oderwaniu od konkretnej umowy, 
której wzorzec dotyczy”10. Sądy uznawały za niedozwolone postanowienia wzorców umownych 
również w przypadku, w którym Prezes UOKiK wydał decyzję w sprawie stosowania przez danego 
przedsiębiorcę postanowienia umownego tożsamego z wpisanym do rejestru w sprawie innego 
przedsiębiorcy11. Był to wymagający bodajże najmniejszego wysiłku przejaw praktyki stosowanej 
w celach zarobkowych przez quasi-konsumenckie organizacje. Stanowisko mówiące o możliwości 
odrzuceniu pozwu z uwagi na wpisanie tożsamego postanowienia do rejestru prowadzonego przez 
Prezesa UOKiK było jednoznacznie odrzucane12.

W rezultacie lawinowo rosła liczba pozwów o uznanie postanowienia wzorca umownego za 
niedozwolone. Jak wynika z projektu założeń projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępo-
wania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (projekt nr ZD96)13, w prowadzonym przez SOKiK 
repertorium AmC w 2011 r. odnotowano 5976 pozwów, podczas gdy w 2012 r. liczba ta wyniosła 
już 13954.

3. Pierwsze próby orzeczniczej walki z zalewem pozwów

Pierwszymi wyjątkami od opisanej wyżej zasady było kilka orzeczeń SA w Warszawie14 wydanych 
w drugiej połowie 2012 r. w sprawie powództw składanych przez quasi-konsumenckie organizacje 
w sprawie klauzul, które były przedmiotem decyzji Prezesa UOKiK w sprawie stosowania praktyk 
naruszających zbiorowe interesy konsumentów. SA w Warszawie oddalał takie powództwa, powo-
łując się na brak interesu konsumentów, który miałby podlegać ochronie w ramach postępowania. 

Warto tutaj podkreślić, że SA w Warszawie w tych wyrokach nie zgodził się z podnoszonym 
zarzutem naruszenia art. 199 § 1 pkt 2 k.p.c. (przedsiębiorca powoływał się na fakt, że kwestio-
nowana klauzula była przedmiotem decyzji Prezesa UOKiK, który uznał za praktykę naruszającą 
zbiorowe interesy konsumentów stosowanie przez innego przedsiębiorcę postanowienia tożsa-
mego z klauzulą wpisaną do rejestru). 

III. Zmiana tendencji orzeczniczej sądów powszechnych
W dniu 3 grudnia 2012 r. SA w Warszawie wydał postanowienie w sprawie VI ACa 934/12, któ-

re zapoczątkowało diametralną zmianę linii orzeczniczej sądów powszechnych. SA w Warszawie 
odrzucił w nim pogląd wygłoszony w uchwale SN z 7 października 2008 r. (III CZP 80/08) i przychylił 
się do stanowiska zajętego przez SN w uchwale z 19 grudnia 2003 r. (III CZP 95/03). Uzasadnienie 
postanowienia w zasadniczej mierze opiera się na argumentacji przedstawionej w uchwale SN 
z 19 grudnia 2003 r., z tym że została ona rozciągnięta również na przypadek, w którym kolejny 
pozew dotyczący postanowienia wpisanego do rejestru został wniesiony przeciwko innemu po-
zwanemu. Można uznać za symptomatyczne, że powództwo w tej sprawie dotyczyło „najpopular-
niejszej” klauzuli w rejestrze prowadzonym przez Prezesa UOKiK – ustalającej właściwość sądu. 

10 Por. m.in. wyr. SOKiK z 2.02.2012 r. (XVII AmC 1527/11) i z 27.04.2012 r. (XVII AmC 5533/11).
11 Por. m.in. wyr. SA w Warszawie z 25.07.2012 r. (VI ACa 342/12); wyr. SOKiK z: 16.12.2011 r. (XVII AmC 2112/10), 18.04.2012 r. (XVII AmC 3814/10), 
27.04.2012 r. (XVII AmC 5533/11).
12 Por. wyr. SA w Warszawie z 1.03.2012 r., VI ACa 1183/11 dostępny na stronie internetowej SA w Warszawie pod adresem: www.waw.sa.gov.pl/index.
php?p=m&idg=mg,6,139,151 (19.03.2015) oraz wyr. SOKiK z 18.09.2012 r. (XVII AmC 4353/12) i 19.11.2012 r. (XVII AmC 3995/12).
13 Pobrano z: http://legislacja.rcl.gov.pl/docs//1/221300/221301/221302/dokument113795.pdf (19.03.2015).
14 Wyr. z: 25.07.2012 r. (VI ACa 342/12), 30.08.2012 r. (VI ACa 463/12), 19.09.2012 r. (VI ACa 468/12) i 3.10.2012 r. (VI ACa 467/12).
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W rezultacie Sąd Apelacyjny uchylił zaskarżony wyrok i odrzucił pozew. Stanowisko to zostało 
następnie powtórzone w postanowieniu SA w Warszawie z 24 stycznia 2013 r.15

Orzeczenia te miały istotny wpływ na orzecznictwo innych składów orzekających SA w Warszawie, 
jak też SOKiK, które stopniowo zaczęły orzekać zgodnie z zapoczątkowaną przez nie linią orzecz-
niczą. Wspomniane postanowienia były bezpośrednio przywoływane w następujących postanowie-
niach SOKiK: 
– postanowienie w sprawie VI ACa 934/12 – w postanowieniach z 10 grudnia 2013 r. (XVII 

AmC 130/13), z 12 listopada 2013 r. (XVII AmC 29/13), z 25 października 2013 r. (XVII AmC 
3495/13), z 28 maja 2014 r. (XVII AmC 1171/14), z 28 maja 2014 r. (XVII AmC 687/14);

– postanowienie w sprawie VI ACz 127/13 – w postanowieniach z 10 grudnia 2013 r. (XVII 
AmC 130/13) oraz z 9 lipca 2013 (XVII AmC 5688/13).
W 2013 i 2014 r. coraz więcej orzeczeń, w ślad za orzecznictwem SA w Warszawie, akcepto-

wało stanowisko „prezentowane” w uchwale III CZP 95/03. Wykształcenie się nowej linii orzecz-
niczej SOKiK w dużej mierze było z pewnością podyktowane zmianą tendencji w orzecznictwie 
SA w Warszawie, który uchylał wyroki SOKiK uznające za niedozwolone postanowienia umowne 
tożsame z wpisanymi już do rejestru w sprawie innych przedsiębiorców. Dodatkową motywację 
musiał stanowić fakt, że taka wykładnia była bez wątpienia wygodniejsza w orzekaniu, jak też 
wpływała na ograniczenie wpływu spraw. 

W poniższej tabeli 1 przedstawiono wybrane przykłady zmiany linii orzeczniczej poszczegól-
nych sędziów SOKiK na przestrzeni 2013 r.:

Nową linię orzeczniczą niespodziewanie wsparły postanowienia SN z 19 marca 2014 r., I CSK 
20/14, oraz z 6 sierpnia 2014 r., I CSK 653/13, w których Sąd Najwyższy zaaprobował uchylenie 
wyroku sądu I instancji przez SA w Warszawie z uwagi na wpisanie do rejestru w sprawie innego 
przedsiębiorcy tożsamych klauzul. Co ciekawe, w uzasadnieniu pierwszego z postanowień Sąd 
Najwyższy przywołuje na poparcie swojej tezy nie tylko uchwałę w sprawie III CZP 95/03, lecz 
również w sprawie III CZP 80/08. 

Wspomniane postanowienia stanowiły duże oparcie dla sądów powszechnych, jako że w ostat-
nich orzeczeniach Sąd Najwyższy reprezentował przeciwny pogląd16. W rezultacie uzasadnienia 
orzeczeń, w których sądy odrzucają pozew, w dużej mierze sprowadzają się do przytoczenia 
rozbieżnych orzeczeń i konkluzji co do podzielanego poglądu. 

Obecnie w bardzo dużej części orzeczeń sądów powszechnych reprezentowane jest stano-
wisko co do niedopuszczalności kontroli abuzywności klauzuli umownej tożsamej z wpisaną do 
rejestru (nawet w sprawie innego przedsiębiorcy). Takie stanowisko zdaje się w szczególności 
przeważać w orzecznictwie SA w Warszawie17. W przypadku SOKiK, orzecznictwo nie jest jed-
nolite. Dwóch spośród trzech sędziów wchodzących w skład Sekcji do Rozpoznawania Spraw z 
Repertorium AmC18, którzy najczęściej rozpoznają sprawy analizowane w niniejszym artykule, zdaje 
15 VI ACz 127/13, niepubl.
16 Por. A. Oponowicz, Niedozwolone postanowienia wzorców…; M. Strzelecki, Skutki wpisania niedozwolonego postanowienia do rejestru – utrwalone 
obecnie orzecznictwo Sądu Najwyższego. Pobrano z: http://praworeklamy.blogspot.com/2014/07/skutki-wpisania-niedozwolonego.html (19.03.2015).
17 Por. m.in. postanowienia Sądu Apelacyjnego w Warszawie z: 26.02.2013 r. (VI ACa 1189/12, niepubl.), 5.03.2013 r. (VI ACa 1233/12), 20.06.2013 r. 
(VI ACa 1585/12), 4.07.2013 r. (VI ACa 1497/12), 14.08.2013 r. (VI ACa 33/13), 11.09.2013 r. (VI ACa 192/13), 11.10.2013 r. (VI ACa 221/13), 17.10.2014 r. 
(VI ACa 1916/13), 12.12.2013 r. (VI ACa 812/13), 20.12.2013 r. (VI ACa 744/13), 6.02.2014 r. (VI ACa 922/13), 19.02.2014 r. (VI ACa 1126/13), 21.02.2014 r. 
(VI ACa 1122/13), 9.10.2014 r. (VI ACa 1809/13), 17.10.2014 r. (VI ACa 1916/13), 16.01.2015 r. (VI ACa 253/14) .
18 Utworzona zarządzeniem Prezesa Sądu Apelacyjnego Nr 39/2013 z dniem 1.01.2014 r., zgodnie z informacją zamieszczoną na stronie internetowej 
pod adresem: http://warszawa.so.gov.pl/xvii-wydzial---sad-ochrony-konkurencji-i-konsumentow.html (10.03.2015). Informacja o liczbie sędziów wchodzą-
cych w skład sekcji oraz o zasadzie przydziału spraw z repertorium uzyskana przez autora w trybie dostępu do informacji publicznej w dniu 6.03.2015 r.
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się orzekać zgodnie z (błędnie interpretowaną) uchwałą w sprawie III CZP 95/0319. Stanowisko 
zgodne z uchwałą III CZP 80/08 zdaje się zajmować trzeci z sędziów wchodzących w skład wspo-
mnianej sekcji20, jak też dwóch innych sędziów SOKiK21.

Tabela 1. 

Lp.
Orzeczenie zgodne z uchwałą 

III CZP 80/08
Orzeczenie zgodne z uchwałą 

III CZP 95/03a

1. wyrok z 4 stycznia 2013 r., XVII AmC 
3948/12 – uznanie za niedozwolone posta-
nowienia dotyczącego właściwości sądu

postanowienie z 10 grudnia 2013 r., 
XVII AmC 130/13 – odrzucenie pozwu z uwa-
gi na tożsame klauzule w rejestrze (stwier-
dzenie istnienia tożsamych klauzul nastąpiło 
z urzędu)

2. wyrok z 22 kwietnia 2013 r., XVII AmC 
2276/12 – akceptacja poglądu wyrażonego 
w uchwale III CZP 80/08 i uznanie za niedo-
zwolone następujących postanowień:

„Organizator konkursu nie ponosi odpo-
wiedzialności za usługi świadczone przez 
pocztę kurierską” 

„Odpowiedzialność Organizatora wobec 
danego Uczestnika nie przekroczy wartości 
nagrody” 

postanowienie z 12 listopada 2013 r., 
XVII AmC 29/13 – odrzucenie pozwu z uwagi 
na tożsamą klauzulę w rejestrze, z powoła-
niem się na orzeczenia w sprawach III CZP 
95/03 i VI ACa 934/12

3. wyrok z 27 lutego 2013 r., XVII AmC 
1834/12 – akceptacja poglądu wyrażonego 
w uchwale III CZP 80/08 i uznanie za niedo-
zwolone następującego postanowienia:

„Nie odpowiadamy za opóźnienia w dosta-
wie przesyłek przez Pocztę Polską”

postanowienie z 25 października 2013 r., 
XVII AmC 3495/13 – odrzucenie pozwu 
z uwagi na tożsamą klauzulę w rejestrze, 
z powołaniem się na orzeczenia w sprawach 
III CZP 95/03 i VI ACa 934/12

4. wyrok z 19 czerwca 2012 r., XVII AmC 
193/12 – uznanie za niedozwolone posta-
nowienia umownego dotyczącego właści-
wości sądu

postanowienie z 9 lipca 2013 r., XVII AmC 
5688/13 – odrzucenie pozwu z uwagi na 
tożsame klauzule w rejestrze, z powołaniem 
się na orzeczenia w sprawach III CZP 95/03 
i VI ACz 127/13

a Błędnie interpretowaną jako dopuszczającą odrzucenie pozwu wniesionego w sprawie tożsamej klauzuli stosowanej przez innego przedsiębiorcę.
Źródło: opracowanie własne. 

Trzeba przy tym nadmienić, że na portalu orzeczeń sądów powszechnych nie są publiko-
wane wszystkie orzeczenia wydawane przez sądy powszechne (a raczej mniejsza ich część), 
a o wiele łatwiej jest odnaleźć orzeczenia, w których sądy odrzucają powództwa, jako że często 
jednoznacznie powołują się one na omawiane wyżej orzeczenia Sądu Najwyższego. W aktualnych 
19 Por. m.in. postanowienia SOKiK: 28.05.2014 r. (XVII AmC 687/14), 4.09.2014 r. (XVII AmC 34010/13), 25.08.2014 r. (XVII AmC 25801/13). Jeden 
z tych sędziów w wyr. z 23.10.2014 r. (XVII AmC 2270/13) oraz 8.01.2015 r. (XVII AmC 6979/13) uznał za niedozwolone postanowienia umowne dotyczące 
właściwości sądu, podczas gdy w rejestrze widnieją tożsame klauzule (m.in. nr wpisu 2880, 3239, 5623, 5850) – co mogłoby sugerować zmianę poglądu. 
Jednak w ustnych motywach rozstrzygnięcia w sprawie  XVII AmA 2721/14 wygłoszonych w dniu 16.04.2015 r., uzasadniając odrzucenie pozwu w części 
z uwagi na tożsame postanowienia w rejestrze prowadzonym przez Prezesa UOKiK, opowiedział się jednoznacznie za rozszerzeniem mocy wiążącej 
orzeczenia stwierdzającego niedozwolony charakter postanowienia wzorca umownego na innych przedsiębiorców.
20 Por. m.in. wyr. z: 10.06.2014 r. (XVII AmC 17856/13 i XVII AmC 17847/13), 18.11.2014 r. (XVII AmC 12744/12), 25.11.2014 r. (XVII AmC 12360/12).
21 Por. m.in. wyr. SOKiK z: 2.07.2014 r. (XVII AmC 11410/12), 25.07.2014 r. (XVII AmC 3644/13), 18.09.2014 r. (XVII AmC 1859/13) i 15.12.2014 r. 
(XVII AmC 13854/12, niepubl.).
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orzeczeniach sędziów, którzy orzekają zgodnie z uchwałą SN w sprawie III CZP 80/08, zazwyczaj 
nie pojawiają się odwołania do orzecznictwa Sądu Najwyższego, natomiast stanowisko w ana-
lizowanej w tym artykule kwestii można wywnioskować z uznania za niedozwolone postanowie-
nia, które jest tożsame z wpisanym do rejestru (w szczególności tak oczywistego jak dotyczące 
właściwości sądu). Kwestia tożsamości klauzuli jest czasami wskazywana w uzasadnieniu takich 
orzeczeń jako podnoszona przez powoda lub pozwanego.

IV. Przyczyna powstania nowej linii orzeczniczej 
Ponieważ na przełomie 2012 i 2013 r. zasadniczym argumentem sądów było powołanie się 

na uchwałę w sprawie III CZP 95/03, przeprowadziłem analizę orzecznictwa, która w dużej mie-
rze bazowała na wyszukiwaniu w portalu orzeczeń sądów powszechnych frazy „III CZP 95/03”. 
W orzeczeniach wydanych do 2012 r. uchwała w sprawie III CZP 95/03 (poza nielicznymi wyjąt-
kami) powoływana była w uzasadnieniach wyroków (w identyczny sposób) na poparcie poglądu, 
zgodnie z którym „kontrola abstrakcyjna polega na kontroli wzorca jako takiego, w oderwaniu od 
konkretnej umowy, której wzorzec dotyczy”, a zdecydowana większość orzeczeń akceptowała po-
gląd wyrażony w uchwale III CZP 80/08.

Od czasu wydania uchwały III CZP 80/08 do końca 2012 r. Sąd Najwyższy nie wydał orzecze-
nia w sprawie kontroli abstrakcyjnej postanowień wzorców umownych, w którym reprezentowałby 
odmienne stanowisko. Sąd Najwyższy w uzasadnieniu wyroku z 12 lutego 2014 r. w sprawie III SK 
18/13 wskazuje natomiast, że stanowisko wyrażone w uchwale III CZP 80/08 zostało podzielone 
w postanowieniu z 16 września 2011 r. oraz uchwale z 13 stycznia 2011 r.22

W 2012 i 2013 r. nie nastąpiło inne znaczące zdarzenie, które mogłoby spowodować zmianę 
linii orzeczniczej poprzez powrót do stanowiska „reprezentowanego” w uchwale III CZP 95/03. 
Trzeba przy tym podkreślić, że SA w Warszawie, który zainicjował zmianę tendencji w orzecznictwie 
sądów powszechnych, w omawianym wyżej postanowieniu w sprawie VI ACz 2134/07 wyraźnie 
wyjaśnił, że wspomniana uchwała SN w sprawie III CZP 95/03 nie rozstrzygnęła sytuacji, w której 
powództwo dotyczące postanowienia wpisanego do rejestru zostało wytoczone przeciwko przedsię-
biorcy, który nie był uprzednio stroną postępowania skutkującego uznaniem postanowienia wzorca 
umownego za niedozwolone23. 

Przeciwnie – w doktrynie24 coraz szerzej reprezentowany jest pogląd aprobujący stanowisko 
przedstawione w uchwale w sprawie III CZP 80/08. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej 
w wyroku z 26  kwietnia 2012 r. w sprawie C-472/10 Invitel wskazuje, że niedozwolony charakter 
postanowienia odnosi się wyłącznie do danego przedsiębiorcy i konkretnego wzorca25.

W tych okolicznościach jedynym wytłumaczeniem dla wolty w orzecznictwie SA w Warszawie 
staje się rosnąca liczba pozwów o uznanie postanowień wzorca umownego za niedozwolone – 
ponad dwukrotny wzrost tej liczby w 2012 r. w porównaniu z rokiem poprzednim. 

22 Odpowiednio I CSK 676/10 oraz III CZP 119/10. Osobiście nie mogę doszukać się w nich jednoznacznie wyrażonego poglądu.
23 Identyczne stanowisko prezentuje Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego we wniosku z 16.02.2015 r., III CZP 17/15.
24 Por. m.in. piśmiennictwo przytoczone w uzasadnieniu wyr. SN z 18.02.2014 r., III SK 18/13, a także wniosku Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego 
z 16.02.2015 r., III CZP 17/15.
25 Por. M. Strzelecki, Klauzule (nie)symetryczne w umowach konsumenckich (wyrok TS UE w sprawie C-472/10 Invitel a sprawa polska). Pobrano z:  
http://praworeklamy.blogspot.com/2014/12/klauzule-niesymetryczne-w-umowach.html (19.03.2015).
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V. Podsumowanie
Tendencja orzecznicza zapoczątkowana postanowieniem w sprawie VI ACa 934/12 zasłu-

guje na zrozumienie. Skala nadużyć, których dopuściły się quasi-konsumenckie organizacje 
i profesjonalni pełnomocnicy była bezprecedensowa. Z problemem nie był w stanie uporać się 
ustawodawca. Kosmetyczna zmiana stawki zastępstwa procesowego zwiększyła jedynie skalę 
procederu, a zainicjowana dopiero w maju 2014 r. reforma kontroli abstrakcyjnej postanowień 
wzorców umownych na dłuższy czas utknęła w miejscu – jedną z przyczyn stanowi zapewne 
chęć uregulowania zbyt wielu kontrowersyjnych kwestii26. Tymczasem podejście zapoczątkowane 
orzeczeniem w sprawie VI ACa 934/12 okazało się niezwykle skuteczne. Podczas gdy w 2013 r. 
w repertorium AmC zarejestrowano 41016 spraw27, w 2014 r. liczba ta spadła do 310928. Jeszcze 
większe wrażenie robią statystyki za 2015 r. – do końca lutego pod sygnaturą AmC zarejestro-
wano zaledwie 35 spraw29.

Mimo tego omawiana linia orzecznicza nie zasługuje na akceptację. Niezależnie od faktu, 
że ustawodawca nie potrafi ł odpowiednio zareagować na ewidentne nadużycie przepisów, jest 
coś niepokojącego w tym, że sądy nagle zmieniają pogląd z racji na zwiększony wpływ spraw 
(jakkolwiek wywiera to istotny wpływ na sprawność orzekania). W mojej opinii nie sposób obecnie 
zasadnie twierdzić, że klauzula wpisana do rejestru staje się „wyłączona z obrotu”30. Orzeczenia 
hołdujące temu poglądowi można jedynie uzasadniać właśnie względami utylitarnymi (zmniejsze-
nie liczby pozwów) czy też wolą zapewnienia konsumentom najwyższego możliwego poziomu 
ochrony – w obu przypadku ceną za osiągnięcie takiego celu jest niezgodność z prawem, w tym 
szeregiem postanowień Konstytucji RP.

W przypadku spodziewanego rozstrzygnięcia zagadnienia prawnego przedstawionego przez 
Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego w myśl uchwały III CSZ 80/08, możemy stać się świadkami 
powrotu do statystyk repertorium AmC przed dwóch lat. Rozwiązaniem problemu może okazać się 
„Projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz ustawy – Kodeks 
postępowania cywilnego” fi rmowany przez Prezesa UOKiK31, który przewiduje powierzenie kontroli 
abstrakcyjnej postanowień wzorców umownych Prezesowi UOKiK. Zważywszy na silne wsparcie 
Prezesa Rady Ministrów32, można spodziewać się szybkiego procedowania z projektem ustawy.

26 Por. M. Strzelecki, Projekt reformy abstrakcyjnej kontroli postanowień wzorców umownych, „internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny” 
2014, nr 4(3), s. 117 i n.
27 Za projektem założeń projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (projekt nr ZD96), dostępnym 
pod adresem: http://legislacja.rcl.gov.pl/docs//1/221300/221301/221302/dokument113795.pdf (19.03.2015).
28 Informacja udzielona autorowi przez Sąd Okręgowy w Warszawie w trybie dostępu do informacji publicznej.
29 Ibidem.
30 Poglądy autora w tym zakresie publikowane są w ramach wpisów na blogu praworeklamy.pl pod etykietą „niedozwolone klauzule umowne”.
31 Numer z wykazu UD213, projekt zamieszczony na stronie Rządowego Centrum Legislacji w dniu 14.04.2015 r. Pobrano z:: http://legislacja.rcl.gov.
pl/docs//2/12271401/12284085/12284086/dokument158551.pdf (21.04.2015).
32 Por. wystąpienie Premier Ewy Kopacz z okazji 25-lecia UOKiK. Pobrano z: http://uokik.gov.pl/download.php?plik=16344 (22.04.2015). 
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Zakres rozszerzonej prawomocności wyroku uznającego 
postanowienie wzorca umowy za niedozwolone.
Glosa do postanowienia Sądu Apelacyjnego w Warszawie  

z 16 stycznia 2015 r., VI ACa 253/14

I. Uwagi wprowadzające
Glosowane postanowienie reprezentuje tendencję orzeczniczą Sądu Apelacyjnego w Warszawie 

(dalej: SA w Warszawie) w sprawach dotyczących klauzul abuzywnych1. Sąd ten odrzuca pozwy 
w sprawach dotyczących klauzul, która zostały uznane za niedozwolone i wpisane do rejestru 
postanowień wzorców umów uznanych za niedozwolone. Poza tym glosowane postanowienie 
stanowi odzwierciedlenie aktualnych problemów, jakie występują w orzecznictwie sądowym 
w związku z postępowaniami w sprawach o uznanie postanowień wzorców umów za niedozwo-
lone. Rozbieżność stanowisk SA w Warszawie i Sądu Najwyższego (dalej: SN) co do wykładni 
art. 47943 k.p.c. prowadzi do braku pewności prawa. Pierwszy Prezes SN prof. dr hab. Małgorzata 
Gersdorf wniosła 16 lutego 2015 r. o podjęcie przez SN w składzie siedmiu sędziów uchwały, która 
pozwoli wyeliminować istniejące rozbieżności co do wykładni art. 47943 k.p.c. Z zadowoleniem 
należy ocenić projekt reformy przepisów konsumenckich ustawy o ochronie konkurencji i konsu-
mentów (który notabene zakłada wprowadzenie administracyjnego postępowania w sprawach 
wzorców) przygotowywany przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (dalej: UOKiK). 
Należy bowiem zdawać sobie sprawę z tego, że zaakceptowanie określonego stanowiska co do 
wykładni pojęcia ,,rozszerzona prawomocność wyroku w sprawie o uznanie wzorca umowy za 
niedozwolony” stawia pytanie o uprawnienie Prezesa UOKiK do dokonania oceny czy konkretne 
postanowienie wzorca umowy może być uznane za niedozwolone. Przyjęcie określonego skutku 
klauzuli wpisanej do rejestru wpływa na kwalifikację stosowania wpisanego postanowienia wzorca 
jako praktyki naruszającej zbiorowe interesy konsumentów.

Glosowane postanowienie ukazuje potrzebę szybkiej ingerencji ustawodawcy w kształt obec-
nych przepisów prawnych. 

II. Stan faktyczny
Powód J.P. wniósł o uznanie za niedozwolone i zakazanie wykorzystywania w obrocie z kon-

sumentami postanowienia o treści ,,postępowanie reklamacyjne (…) – reklamowany towar należy 
odesłać do nas na swój koszt (…)”, którym posługuje się pozwany P.C. Zdaniem powoda klauzula 
ta jest sprzeczna z dobrymi obyczajami i rażąco narusza interesy konsumentów. Sąd Ochrony 
Konkurencji i Konsumentów (dalej: SOKiK) oddalił powództwo. Uznał, że rozszerzona prawomoc-
ność wyroków SOKiK oznacza, że orzeczenie prawomocne wiąże nie tylko sąd, który je wydał 
i strony, ale także inne sądy, organy i inne osoby. Przyjął, że rozszerzona prawomocność wyroku 
nie stoi na przeszkodzie wytoczeniu powództwa przez tego samego lub innego powoda przeciwko 

1 Oprócz glosowanego postanowienia zob. w szczególności postanowienie SA w Warszawie z 5.03.2013 r., VI ACa 1233/12, LEX nr 1316320; wyr. SA 
w Warszawie z 4.07.2013 r., VI ACa 1497/12, LEX nr 1362973; wyr. SA w Warszawie z 15.01.2014 r. VI ACa 919/13, LEX nr 1461212.
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innemu przedsiębiorcy niebiorącemu udziału w sprawie, w której zapadł wyrok, stosującemu takie 
same lub podobne postanowienia wzorca, które zostały wpisane do rejestru. Jednak SOKiK uznał, 
że powództwo zasługuje na oddalenie z uwagi na sprzeczność klauzuli z powszechnie obowią-
zującymi przepisami prawa2. Stwierdził, opierając się na stanowisku SN z 13 stycznia 2011 r.3, 
iż postanowienie wzorca umowy dotknięte nieważnością nie może być uznane jednocześnie za 
niedozwolone. Powód wniósł apelację od wyroku SOKiK. SA w Warszawie uchylił wyrok i odrzucił 
pozew. SA w Warszawie oceniał powództwo pod względem jego dopuszczalności. W wydanym 
postanowieniu SA w Warszawie potwierdził tożsamość klauzuli, której uznania za niedozwoloną 
żądał powód, z wpisaną do rejestru postanowień wzorców umów uznanych za niedozwolone. 
Dokonał przeglądu poglądów judykatury w kwestii rozumienia rozszerzonej prawomocności 
wyroku. Uzasadniając przyjęcie poglądu o szerokiej interpretacji rozszerzonej prawomocności 
wyroku (art. 47943 k.p.c.), niejako połączył rozszerzoną prawomocność wyroku z powagą rzeczy 
osądzonej. To pozwoliło przyjąć, że powaga rzeczy osądzonej wyroku uznającego postanowienie 
wzorca umowy za niedozwolone wyłącza – od chwili wpisania tego postanowienia do rejestru – 
ponowne wytoczenie powództwa w tym przedmiocie. Prowadzi to zatem do odrzucenia pozwu. 
SA w Warszawie podkreślił ponadto ciążący na przedsiębiorcy obowiązek kontroli czy stosowane 
przez niego wzorce są uznane za niedozwolone (zakazane) oraz respektowania wyroku sądu, na 
podstawie którego wpis został dokonany. 

III. Komentarz
Już na wstępie należy podkreślić, iż analiza postanowienia SA w Warszawie wymaga wykład-

ni takich pojęć, jak „prawomocność wyroku uznającego postanowienie wzorca umowy za niedo-
zwolone” oraz „powaga rzeczy osądzonej wyroku uznającego postanowienie wzorca umowy za 
niedozwolone”. Jednak niezależnie od potrzeby dokonania wykładni pojęć, które mają przecież 
kluczowe znaczenie z punktu widzenia oceny glosowanego rozstrzygnięcia, trzeba też określić 
przesłanki (okoliczności) niedopuszczalności powództwa w sprawach o uznanie postanowienia 
wzorca umowy za niedozwolone. W istocie bowiem zmierzamy do ustalenia czy powaga rzeczy 
osądzonej jest negatywną przesłanką procesową.

W związku z powyższym istotne jest określenie czy powództwem o uznanie za niedozwolone 
i zakazanie wykorzystywania w obrocie z konsumentami można objąć postanowienie, które jest 
wpisane do rejestru klauzul abuzywnych. Wymaga to dokonania wykładni pojęcia „rozszerzona 
prawomocność wyroku”, o którym stanowi art. 47943 k.p.c., oraz pojęcia „powaga rzeczy osądzonej 
wyroku uznającego postanowienie wzorca umowy za niedozwolone”. Zgodnie z art. 47943 k.p.c. 
wyrok prawomocny uznający postanowienie wzorca umowy za niedozwolone i zakazujący jego 
stosowania ma skutek wobec osób trzecich od chwili wpisania uznanego za niedozwolone posta-
nowienia wzorca umowy do rejestru, o którym mowa w art. 47945 § 2 k.p.c. W tym miejscu warto 
podkreślić, że to właśnie rozumienie pojęcia „skutek wobec osób trzecich” wpływa na odmienność 
stanowisk w przedmiocie wykładni rozszerzonej prawomocności wyroku. W tym zakresie wystę-
pują dwa stanowiska. Według pierwszego rozszerzona prawomocność wyroku uwzględniającego 
powództwo o uznanie za niedozwolone postanowienia wzorca umowy oznacza, że skutki tego 

2 Na temat skutków zob. M. Sieradzka, Glosa do wyroku SN z 13 stycznia 2011 r. III CZP 119/10, LEX/el. 
3 III CZP 119/10.
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wyroku rozciągają się nie tylko na przedsiębiorcę (pozwanego), lecz także na każdego innego 
przedsiębiorcę (który nie był stroną postępowania)4. Zatem skutkiem wpisu postanowienia do 
rejestru postanowień wzorców umów uznanych za niedozwolone jest to, iż nie tylko ten sam, ale 
też inny przedsiębiorca, też konsument, nie może ponownie żądać uznania za niedozwolone tego 
samego postanowienia stosowanego przez tego samego przedsiębiorcę w tym samym wzorcu. 
Wskazana wykładnia art. 47943 k.p.c. prowadzi do odrzucenia pozwu o uznanie za niedozwolo-
ne postanowienia wzorca umowy, które zostało już wpisane do rejestru klauzul niedozwolonych 
w sprawie prowadzonej przeciwko innemu przedsiębiorcy (szeroka wykładnia skutku erga 
omnes wyroku uznającego postanowienie wzorca umowy za niedozwolone). 

Natomiast według stanowiska odmiennego od wyżej zaprezentowanego (przeważającego 
w orzecznictwie5 i doktrynie6) wpis postanowienia do rejestru nie wiąże w sprawach dotyczących 
innego przedsiębiorcy, nawet jeżeli kwestionowane w takim postępowaniu postanowienia wzorca 
umowy mają brzmienie tożsame z brzmieniem postanowień uznanych wcześniej za niedozwolo-
ne i wpisanych do rejestru. Tym samym postanowienie wzorca umowy uznane za niedozwolone 
prawomocnym wyrokiem nie prowadzi do związania sądu orzekającego przy ocenianiu nawet 
tożsamo brzmiącego postanowienia, którym posługuje się inny przedsiębiorca w innym wzorcu 
umowy. Wyrok uwzględniający powództwo wiąże bowiem tylko pozwanego przedsiębiorcę oraz 
inne podmioty, którym przysługiwałaby legitymacja w razie wytoczenia powództwa w sprawie o uz-
nanie tego postanowienia, w tym konkretnym wzorcu umowy za niedozwolone (wąska wykładnia 
skutku erga omnes wyroku uznającego postanowienie wzorca umowy za niedozwolone). 

Jak już wskazywano na wstępie, SA w Warszawie w celu uzasadnienia objęcia skutka-
mi prawomocnego wyroku uznającego postanowienie wzorca umowy za niedozwolone także 
przedsiębiorcy, który nie był stroną tego postępowania, odwołał się do powagi rzeczy osądzonej, 
a zwłaszcza jej granic podmiotowych. Powaga rzeczy osądzonej wyroku uznającego postanowie-
nie wzorca umowy za niedozwolone wyłącza – od chwili wpisania tego postanowienia do rejestru 
(art. 47943 w zw. z art. 365 i 47945 § 2 k.p.c.) ponowne wytoczenie powództwa w tym przedmiocie 
także przez osobę niebiorącą udziału w sprawie, w której wydano wyrok. Swoje stanowisko co 
do rozumienia prawomocności oraz powagi rzeczy osądzonej SA w Warszawie oparł na uchwale 
SN z 19 grudnia 2003 r.7, w której Sąd Najwyższy przyjął, że powaga rzeczy osądzonej wyroku 
uznającego postanowienie wzorca umowy za niedozwolone wyłącza – od chwili wpisania tego 
postanowienia do rejestru (art. 47943 w zw. z art. 365 i 47945 § 2 k.p.c.) – ponowne wytoczenie 
powództwa w tym przedmiocie, także przez osobę niebiorącą udziału w sprawie, w której wydano 
wyrok. Jednak oparcie się przez SA w Warszawie akurat na poglądzie SN wyrażonym w powoła-
nej uchwale nie wydaje się udane, zwłaszcza w kontekście zakresu podmiotowego postępowania 
(dotyczyło ono tego samego przedsiębiorcy, przeciwko któremu wcześniej został wydany wyrok 
w sprawie o uznanie za niedozwolone tego samego postanowienia stosowanego przez niego 

4 Wyr. SN z 20.06.2006 r., III SK 7/06, LEX nr 278545, uchwała SN z 13.07.2006 r., III SZP 3/06, LEX nr 197804; postanowienie SN z 19.03.2014 r., 
I CSK 20/14. 
5 M.in. wyr. SN z: 20.09.2013 r., II CSK 708/12 i 23.10.2013 r., IV CSK 142/13; postanowienie SN z 16.09.2011 r., I CSK 676/10; uchwały SN z 7.10.2008 r., 
III CZP 80/08, OSNC 2009, nr 9, poz. 118, a także 13.01.2011 r., III CZP 119/10, OSNC 2011, nr 9, poz. 95. 
6 M. Skory, Klauzule abuzywne w polskim prawie ochrony konsumenta, Zakamycze, Kraków 2005, s. 304–308; M. Jagielska, Niedozwolone klauzule 
umowne, [w:] E. Nowińska, P. Cybula (red.), Europejskie prawo konsumenckie a prawo polskie, Zakamycze, Kraków 2005, s. 94–96; B. Gawlik, Skutki 
wyroku w sprawach o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone, [w:] J. Halberda, J. Hosowicz, A. Karabowicz (red.), Prace poświęcone 
pamięci Adama Uruszczaka, Prace Instytutu Prawa Własności Intelektualnej UJ, z. 96, Zakamycze, Kraków 2006, s. 185–198.
7 III CZP 95/03, LEX nr 82118.



www.ikar.wz.uw.edu.pl            internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 2015, nr 4(4)

129 Małgorzata Sieradzka            Zakres rozszerzonej prawomocności wyroku uznającego postanowienie wzorca...

wzorca umowy). SA w Warszawie w całości podzielił jednak pogląd wyrażony w uchwale III CZP 
95/03, iż granicami podmiotowymi powagi rzeczy osądzonej objęte są w zasadzie strony procesu. 
SN przyjął, iż rozszerzoną podmiotowo prawomocność materialną wyroku należy rozpatrywać 
w aspekcie mocy wiążącej orzeczenia oraz powagi rzeczy osądzonej. Zasadniczym zagadnie-
niem w sprawie jest zatem przyjęta przez SA w Warszawie koncepcja wykładni art. 47943 k.p.c. 
SA w Warszawie przyjął (za SN), że tożsamość stron procesowych, jako warunek istnienia po-
wagi rzeczy osądzonej, skutkuje w innej późniejszej sprawie odrzuceniem pozwu. Przyjmując, że 
rozszerzoną prawomocnością wyroku (o której mowa w art. 47943 k.p.c.) należy objąć także inne 
podmioty, należy uznać, że powaga rzeczy osądzonej wyroku uznającego postanowienie wzorca 
umowy za niedozwolone wyłącza ponowne wytoczenie powództwa przeciwko przedsiębiorcy, który 
posługuje się tożsamym wzorcem, nawet jeżeli nie brał udziału w postępowaniu. 

Czy zatem wpis klauzuli do rejestru wyłącza ponowne wytoczenie powództwa o uznanie jej 
za niedozwolone postanowienie? W przypadku odpowiedzi twierdzącej – czy oddalenie powódz-
twa jest zależne od tożsamości wzorca, czy tożsamości strony podmiotowej, a może obu tych 
okoliczności?

Udzielenie odpowiedzi na powyższe pytanie oznacza w istocie przychylenie się do które-
goś z prezentowanych w judykaturze i piśmiennictwie poglądów co do rozumienia rozszerzonej 
prawomocności wyroku uwzględniającego powództwo o uznanie postanowień wzorca umowy za 
niedozwolone – art. 47943 k.p.c. (które zostały zaprezentowane powyżej). Wydaje się jednak, że 
pożądane byłoby także przytoczenie orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej 
(dalej: TSUE) dotyczącego wykładni art. 7 dyrektywy 93/13/EWG z 5 kwietnia 1993 r. w sprawie 
nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich8. Pozwoli to bowiem dokonać prawidłowej 
wykładni rozszerzonej prawomocności wyroku, która przecież ma fundamentalne znaczenie 
z punktu widzenia oceny dopuszczalności powództwa o uznanie za niedozwolone postanowienia 
wpisanego do rejestru postanowień wzorców umów uznanych za niedozwolone.

W pierwszej kolejności należy odwołać się do celu dyrektywy 93/13/EWG, a następnie określić 
czy uzasadnia on przyjęcie szerokiej wykładni skutku erga omnes wyroku uznającego posta-
nowienie wzorca umowy za niedozwolone (skutek taki został przyjęty przez SA w Warszawie 
w glosowanym postanowieniu). Celem dyrektywy 93/13/EWG zgodnie z art. 7 ust. 1 jest, zarów-
no w interesie konsumentów, jak i konkurentów, aby państwa członkowskie zapewniły stosowne 
i skuteczne środki mające na celu zapobieganie stałemu stosowaniu nieuczciwych warunków 
w umowach zawieranych przez sprzedawców i dostawców z konsumentami. Środki określone 
w ust. 1 art. 7 dyrektywy 93/13/EWG obejmują postanowienia, według których osoby i organizacje 
mające uzasadniony interes na mocy prawa krajowego, związanego z ochroną konsumentów, 
będą mogły wszcząć postępowanie zgodnie z właściwym prawem krajowym przed sądami lub 
przed organami administracyjnymi mającymi odpowiednie kwalifi kacje do decydowania czy warunki 
umowy sporządzone do celów ogólnego wykorzystania są nieuczciwe, co umożliwi powyższym 
osobom i organizacjom podjęcie stosownych i skutecznych środków w celu zapobieżenia stałemu 
stosowaniu takich warunków. Zgodnie z art. 1 ust. 1 dyrektywy 93/13/EWG jej celem jest zbliżenie 
przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich odnoszących 
się do nieuczciwych warunków umownych w umowach zawieranych pomiędzy sprzedawcą lub 

8 Dz. Urz. L z 1993 r., Nr 95, s. 29.
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dostawcą a konsumentem. Pojawia się z związku z powyższym pytanie czy szeroka wykładnia skut-
ku erga omnes wyroku jest zgodna z prawem UE (przepisami dyrektywy 93/13/EWG). Przyjmując 
bowiem szerokie rozumienie art. 47943 k.p.c., w istocie dążymy do poszerzenia, a raczej objęcia  
skutkami wpisu postanowienia do rejestru niedozwolonych postanowień, także przedsiębiorców, 
którzy nie brali udziału w postępowaniu (lecz stosują wzorce zakazane). 

Czy rozszerzona prawomocność wyroku (art. 47943 k.p.c.) działa wyłącznie przeciwko pozwa-
nemu w danej sprawie przedsiębiorcy, czy także przeciwko innym przedsiębiorcom stosującym 
takie samo postanowienie? 

Poszukując odpowiedzi na to pytanie, trzeba zdawać sobie sprawę, że celem postępowania 
o uznanie postanowień wzorców umów za niedozwolone jest eliminacja postanowień uznanych za 
zakazane ze wszystkich umów konsumenckich. Wykładnia (szeroka) rozszerzonej prawomoc-
ności wyroku, o której stanowi art. 47943 k.p.c., powinna dotyczyć jedynie konsumentów. 
Skutkami uznania postanowienia wzorca umowy za niedozwolone należy objąć wszystkich 
konsumentów (aktualnych i przyszłych), którzy są związani wzorcem stosowanym przez 
konkretnego przedsiębiorcę. 

TSUE w wyroku z 6 grudnia 2011 r.9 odniósł się do skutków prawnych wyroku stwierdzającego 
nieuczciwy charakter postanowienia umownego10. Ukazał w nim sposób rozumienia prawomoc-
ności wyroku sądu krajowego uznającego wzorzec umowny za abuzywny oraz jego skutków. 
Wskazał, że kluczowe znaczenie ma zapewnienie przez przepisy krajowe, aby postanowienie 
umowne uznane za nieuczciwe nie wiązało zarówno konsumentów, którzy byli stronami postę-
powania o zaniechanie naruszeń, jak i tych, którzy zawarli z przedsiębiorcą umowę, do której 
stosuje się zakwestionowany wzorzec umowy11. Rozszerzona prawomocność wyroku stanowi 
skuteczny środek realizacji celu dyrektywy 93/13/EWG. TSUE podkreślił ponadto ciążący na 
sądach krajowych obowiązek wyciągania również na przyszłość konsekwencji wynikających ze 
stosowania nieuczciwych wzorców umowy przez przedsiębiorcę, tak aby ich postanowienia nie 
wiązały konsumentów, którzy zawarli z tym przedsiębiorcą umowę, do której stosuje się ten sam 
wzorzec umowy12. 

Biorąc pod uwagę dokonane ustalenia, należy przyjąć, iż rozszerzona prawomocność wyroku 
uwzględniającego powództwo o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone (art. 47943 
k.p.c.) nie dotyczy innych przedsiębiorców (którzy nie byli stronami tego postępowania), którzy 
stosują wzorce umowne tożsame z wpisanymi do rejestru. Nie można zatem zgodzić się z sze-
roką wykładnią skutku erga omnes wyroku uznającego postanowienie wzorca umowy za 
niedozwolone. Jej przyjęcie mogłoby zostać uznane za niezgodne z prawem unijnym13. Pomimo 
iż glosowane postanowienie nie dotyczyło klauzul o zbliżonej treści, warto wskazać wyrok SN 
z 30 maja 2014 r.14, w którym SN odniósł się do skutków wyroku uwzględniającego powództwo 
 9 Sprawa C-472/10 Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság przeciwko Invitel Távközlési Zrt.
10 Na temat wyro. zob. M. Sieradzka, Glosa do wyroku TSUE z dnia 6 grudnia 2011 r. C-472/10 Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság przeciwko Invitel 
Távközlési Zrt – aprobująca, LEX/el. 
11 Zob. pkt 40 wyr. 
12 TSUE wskazał, że art.6 ust. 1 i 2 dyrektywy 93/13 należy interpretować w ten sposób, że nie stoją one na przeszkodzie temu, by stwierdzenie – 
w sprawie z powództwa o zaniechanie naruszeń, o którym mowa w art. 7 tej dyrektywy, wytoczonego na rzecz konsumentów przez działający w interesie 
publicznym podmiot wskazany przez prawo krajowe przeciwko przedsiębiorcy – nieważności nieuczciwego postanowienia umownego zawartego we 
wzorcu umowy konsumenckiej, wywierało, zgodnie z tymi przepisami, skutki wobec ogółu konsumentów, którzy zawarli z zainteresowanym przedsię-
biorcą umowę, do której stosuje się ten sam wzorzec umowy, w tym wobec konsumentów, którzy nie byli stroną postępowania o zaniechanie naruszeń
13 Zob. B. Keirsbilck, The erga omnes effect of the Winding of an unfair contract term: Nemzeti, CMLRev.2013, vol. 5, s. 1475 i n. 
14 III CSK 204/2013.
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o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone. Podkreślił, że skutek związania wy-
nikający z art. 47943 k.p.c. dotyczy spraw odnoszących się do postanowienia wzorca umowy, 
które uprzednio prawomocnym wyrokiem sądu zostało uznane za niedozwolone i nie obejmuje 
postanowień umowy o zbliżonym brzmieniu, którymi posłużył się w relacjach z konsumentami 
inny przedsiębiorca.

Dr Małgorzata Sieradzka 
adwokat; adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego; 
kancelaria@adwokat-sieradzka.pl
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Artykuł 101 ust. 3 TFUE 
a systemy płatnicze o dwustronnej naturze.

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (trzecia izba) 
z dnia 11 września 2014 r. w sprawie C-382/12 P 

MasterCard Inc. i in. przeciwko Komisji Europejskiej

I. Opłaty interchange 
Możemy rozróżnić dwa rodzaje systemów płatności dokonywanych kartami kredytowymi, tzw. 

systemy trójstronne i czterostronne. System trójstronny występuje np. w przypadku kart American 
Express czy Diners Club, gdzie dłużnik i wierzyciel są klientami tego samego banku albo orga-
nizacji fi nansowej. Natomiast system czterostronny stosowany jest przez Visę czy MasterCard. 
W tym przypadku dłużnik i wierzyciel są klientami różnych banków. W systemie trójstronnym nie 
zachodzą więc rozliczenia międzybankowe, w związku z czym nie są zawierane umowy między 
bankami; wszystko odbywa się wewnątrz jednego wspólnego systemu i w konsekwencji proble-
my związane z zastosowaniem art. 101 TFUE zwykle nie pojawiają się (mogą natomiast zaist-
nieć problemy z art. 102 TFUE, jeśli udowodniona zostanie pozycja dominująca banku). System 
czterostronny wymaga porozumień między konkurującymi ze sobą bankami, dotyczących zasad 
systemu, warunków dostępu czy ustaleń technicznych (w szczególności dotyczących rozliczeń 
i rozrachunku), w związku z czym jakiekolwiek opłaty mogą doprowadzić do konieczności zasto-
sowania art. 101 czy 102 TFUE1. W skład czterostronnego systemu kart płatniczych poza właś-
cicielem systemu płatniczego wchodzą także posiadacz karty, instytucja fi nansowa, która wydała 
tę kartę (dalej: bank wydający kartę), akceptant i instytucja fi nansowa świadcząca akceptantowi 
usługi umożliwiające mu akceptowanie owej karty jako środka służącego rozliczeniu danej trans-
akcji (dalej: bank autoryzujący płatność)2. Opłata interchange powstaje w wyniku transakcji doko-
nanej kartą kredytową i odzwierciedla stosunek pomiędzy bankiem wydającym kartę a bankiem 
autoryzującym płatność3. Opłata interchange jest więc raczej niezbędnym mechanizmem, który 
ma za zadanie sterowanie popytem w celu optymalnego użycia produktu (w tym wypadku me-
chanizmu płatniczego)4. WOI mogą być więc postrzegane jako efektywne narzędzie służące do 
przenoszenia ciężaru kosztów systemu płatniczego pomiędzy dwoma bankami w owym systemie 
i, w konsekwencji, pomiędzy dwoma użytkownikami systemu, czyli akceptantami (sprzedawca-
mi) i posiadaczami kart. Bez tych dwóch grup użytkowników płatność kartą nie miałaby miejsca. 
Można także dostrzec sprzeczność pomiędzy interesami dwóch banków, tj. pomiędzy bankiem 

1 J. Faull, A. Nikpay, Faull and Nikpay. The EU Law of Competition, Wyd. 3, Oxford University Press, s. 1523. 
2 Wyr. Trybunału Sprawiedliwości UE (trzecia izba) z 11 września 2014 w sprawie C-382/12 P MasterCard Inc. i in. przeciwko Komisji Europejskiej, 
pkt 4. Pobrano z: http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-382/12# (15.04.2015). 
3 Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Departament Współpracy z Zagranicą i Komunikacji Społecznej, Decyzja w sprawie ustalania opłaty 
interchange w systemach Visa i MasterCard – skrót, s. 1. Pobrano z: www.uokik.gov.pl/download.php?plik=8250 (15.04.2015).
4 W. Baxter, Bank Interchange of Transactional Paper: Legal and Economic Perspective, „Journal of Law and Economics” 1983, nr 26, s. 541, [za:] 
J. Faull, A Nikpay, Faull and Nikpay.…, s. 1526. 
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wydającym kartę a bankiem autoryzującym płatność, ponieważ każdy z nich chciałby, aby koszty 
systemu były poniesione przez drugiego uczestnika systemu5.

Opłaty interchange różnią się od kosztów naliczanych akceptantom przez bank autoryzujący 
płatność (merchant service charges). Opłaty interchange mogą być ustalane dwustronnie mię-
dzy bankiem wydającym kartę a bankiem autoryzującym płatność, mogą one być także ustalane 
zbiorowo na poziomie krajowym. Jednakże to WOI są zwykle problematyczne z punktu widze-
nia prawa ochrony konkurencji6. Wysokość opłaty interchange odpowiada kwocie pobranej na 
rzecz banku wydającego karty. Ponieważ opłaty interchange nie są traktowane jako bezwzględne 
ograniczenia konkurencji (tzw. restriction by object), w piśmiennictwie są one często postrzegane 
jako opłaty działające jak podatek od sprzedaży i sztucznie podnoszące koszty ponoszone przez 
sprzedawców i konsumentów7.

II. Stan faktyczny sprawy
W 2007 r. Komisja wydała decyzję stwierdzającą, że WOI naruszyły art. 81 TWE (obecnie 

art. 101 TFUE) i art. 53 Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym (dalej: EOG)8. 
Komisja doszła do wniosku, że opłaty takie stanowią decyzję związku przedsiębiorstw leżącą 
u podstaw ograniczenia konkurencji między zrzeszonymi bankami świadczącymi akceptantom 
(sprzedawcom) usługi umożliwiające im akceptowanie kart debetowych, obciążeniowych i kredy-
towych MasterCard lub Maestro. Zdaniem Komisji owo ograniczenie konkurencji miało również 
wpływ na wymianę handlową między państwami członkowskimi. 

Spółki grupy MasterCard odwołały się od tej decyzji do Sądu, żądając stwierdzenia nieważności 
decyzji Komisji. Sąd doszedł jednak do wniosku, iż wnoszące odwołanie nie wykazały w sposób 
wymagany prawem, że WOI są obiektywnie konieczne do funkcjonowania systemu MasterCard 
ani że przesłanki wyłączenia określone w art. 81 ust. 3 TWE (obecnie artykuł 101 ust. 3 TFUE) 
lub w art. 53 Porozumienia o EOG są spełnione9. Sąd oddalił więc w całości skargę wnoszących 
odwołanie, uznając, iż nie udowodniły one, że w spornej decyzji Komisja dopuściła się narusze-
nia prawa lub że decyzja ta jest obarczona oczywistym błędem w ocenie10. Zdaniem Trybunału, 
w swym wyroku Sąd jasno wyjaśnił, że WOI wywołują skutki ograniczające konkurencję, gdyż 
w porównaniu z „rynkiem usług autoryzacji funkcjonującym bez nich WOI ograniczają presję, jaką 
akceptanci mogą wywierać na banki autoryzujące płatność przy negocjacjach opłat za ich ob-
sługę, ograniczając możliwości obniżki cen poniżej pewnego progu”11. Wysokie ceny są jedynie 
skutkiem WOI, które ograniczają wspomnianą presję, co z kolei skutkuje spadkiem konkurencji 
między bankami autoryzującymi płatność w zakresie wysokości opłat za obsługę akceptantów12.

W swoim odwołaniu do Trybunału Sprawiedliwości UE MasterCard Inc. oraz jej spółki zależne 
MasterCard Intenational Inc. i MasterCard Europe SPRL wniosły o uchylenie wyżej wskazanego 

 5 J. Faull, A Nikpay, Faull and Nikpay.…, s. 1525. 
 6 Ibidem. 
 7 J. Wright, Why Does Payment Card Fees are Biased Against Retailers, „RAND Journal of Economics” 2012, nr 43(4), s. 781, [za:] J. Faull, A. Nikpay, 
Faull and Nikpay.…, s. 1525. 
 8 Decyzja Komisji C(2007) 6474 wersja ostateczna z 19.12.2007 r. dotycząca postępowania przewidzianego w art. [81 TWE] oraz art. 53 porozumienia 
EOG (sprawy: COMP/34.579 – MasterCard, COMP/36.518 – EuroCommerce, COMP/38.580 – Commercial Cards).
 9 Wyr. Sądu (siódma izba) z 24.05.2012 r. w sprawie T-111/08 MasterCard Inc. i in. przeciwko Komisji Europejskiej. 
10 Ibidem. 
11 Wyr. Trybunału w sprawie MasterCard…, pkt 19.
12 Ibidem, pkt 195. 
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wyroku Sądu, stwierdzenie nieważności spornej decyzji oraz obciążenie Komisji kosztami postę-
powania w obydwu instancjach13. Jednakże wyrokiem wydanym 11 września 2014 r., Trybunał 
potwierdził, że WOI ograniczają konkurencję14. 

Wyrok Trybunału jest szczególnie wartościowy ze względu na m.in. wkład Trybunału w zde-
fi niowanie pojęć, takich jak „ograniczenie akcesoryjne”, „hipoteza kontrfaktyczna” czy „związek 
przedsiębiorstw”. Najważniejszym jednak uzasadnieniem omówienia owego wyroku jest ustalenie 
w nim przez Trybunał wytycznych stosowania art. 101 ust. 3 TFUE do systemów płatniczych o dwu-
stronnej naturze. System o dwustronnej naturze to taki, który, aby móc efektywnie prosperować 
i przynosić zyski, musi przyciągnąć do siebie aż dwie różne grupy konsumentów (w przypadku 
czterostronnych systemów płatniczych, takich jak MasterCard, będą to akceptanci i posiadacze 
kart płatniczych). Rozróżnienie między systemem o dwustronnej naturze a regularnym systemem 
o jednostronnej naturze ma znaczenie przede wszystkim przy defi niowaniu rynku właściwego, ale 
może także mieć znaczenie przy rozważaniu obecności korzyści, jakie ograniczenie konkurencji 
może przynieść (art. 101 ust. 3 TFUE).

III. Wkład Trybunału w defi niowanie pojęć
W omawianym wyroku Trybunał wyjaśnia, że aby ograniczenie antykonkurencyjne mogło 

uniknąć objęcia go zakazem przewidzianym w art. 101 ust. 1 TFUE, ograniczenie to musi być 
akcesoryjne w stosunku do operacji głównej pozbawionej takiego antykonkurencyjnego charak-
teru oraz realizacja tej operacji powinna być niemożliwa w braku danego ograniczenia15. Chodzi 
tu o tzw. ograniczenia akcesoryjne (ancilliary restraints). Trybunał zaznacza więc, że w sytuacji, 
w której taka operacja staje się po prostu trudniejsza do zrealizowania czy wręcz mniej korzystna 
w braku takowego ograniczenia, nie ma mowy o „obiektywnie koniecznym” charakterze ogranicze-
nia i nie może być ono traktowane jako „akcesoryjne”16. Ponadto, Trybunał zaznacza, że w celu 
obalenia akcesoryjnego charakteru ograniczenia, Komisja może oprzeć się na istnieniu innych 
realistycznych alternatyw, które ograniczają konkurencję w mniejszym stopniu niż ograniczenie17. 

Z kolei hipoteza „kontrfaktyczna” (tu hipoteza zakazu taryfi kacji ex post) musi być odpo-
wiednia do kwestii, którą ma wyjaśnić, a założenie, na którym się ona opiera, musi być realistycz-
ne18. Trybunał zaznacza, że hipoteza ta może się także rozciągnąć na takie alternatywy, które 
mogłyby wystąpić w braku wspomnianego ograniczenia19. 

Trybunał wyjaśnił także, że art. 101 TFUE ma zastosowanie do wszelkich form współpracy 
i zmów między przedsiębiorstwami, gdzie za pomocą wspólnej struktury bądź wspólnego organu, 
takiego jak związek, dążą one do wywołania skutków, które postanowienie to ma powstrzymywać20. 
Ponadto, Trybunał podkreślił, że art. 101 TFUE ma na celu „objęcie zakazami zawartymi w tym 
postanowieniu, różnych form koordynacji między przedsiębiorstwami w zakresie ich zachowania 

13 Ibidem, pkt 16. 
14 Zob. też Komisja Europejska, Financial services. Banking & Payment systems. Competition enforcement in the payment card market. Pobrano z: 
http://ec.europa.eu/competition/sectors/fi nancial_services/enforcement_en.html (15.04.2015). 
15 Wyr. Trybunału w sprawie MasterCard…, pkt 91. 
16 Ibidem. 
17 Ibidem, pkt 109. 
18 Ibidem, pkt 108. 
19 Ibidem, pkt 111. 
20 Ibidem, pkt 62. 
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na rynku i uniknięcie sytuacji, w której przedsiębiorstwa unikają zastosowania względem nich reguł 
konkurencji z powodu samej formy, w jakiej koordynują one to zachowanie”21. Wnoszące odwo-
łanie argumentowały, że po wprowadzeniu MasterCard na giełdę nastąpiły zmiany w strukturze 
i sposobie zarządzania MasterCard, które skutkowały tym, że organizacja ta w momencie wyda-
nia spornej decyzji nie mogła już być uznawana za „związek przedsiębiorstw”. Trybunał przyjął 
jednak, że – bez względu na te zmiany – nie można było negować takiego statusu MasterCard, 
skoro przy podejmowaniu decyzji o WOI banki zamierzały koordynować swoje zachowanie za 
pomocą owych decyzji bądź przynajmniej się na to zgadzały, a ich zbiorowe interesy zbiegały się 
z interesami uwzględnianymi przy podejmowaniu tych decyzji, zwłaszcza że banki przez wiele lat 
realizowały ten sam cel polegający na wspólnej regulacji rynku w ramach tej samej organizacji, 
choć w różnych formach22.

IV. Zastosowanie art. 101 ust. 3 TFUE 
do systemu płatniczego o dwustronnej naturze

Zakaz zawarty w art. 101 ust. 1 TFUE może zostać uznany za niemający zastosowania 
w przypadku porozumień, które przyczyniają się do polepszenia produkcji lub dystrybucji pro-
duktów bądź do popierania postępu technicznego lub gospodarczego, przy zastrzeżeniu dla 
użytkowników słusznej części zysku, który z tego wynika oraz bez nakładania ograniczeń, które 
nie są niezbędne do osiągnięcia tych celów i bez dawania takim przedsiębiorstwom możliwości 
eliminowania konkurencji w stosunku do znacznej części danych produktów (art. 101 ust. 3 TFUE). 
Wszystkie powyższe korzyści powinny jednak wystąpić łącznie.

Trybunał słusznie zauważył, że badanie czy wszystkie z wyżej wymienionych warunków 
zostały spełnione, w przypadku systemu płatniczego o dwustronnej naturze może napotkać na 
znaczące trudności. Rynek o dwustronnej naturze to taki, który powstaje w wyniku obecności tzw. 
niebezpośrednich efektów sieciowych; jego znaczenie wzrasta z dołączeniem do drugiej strony 
rynku każdego następnego konsumenta23. Przykłady rynków o dwustronnej naturze, oprócz sy-
stemów kart płatniczych, obejmują np. wyszukiwarki internetowe, konsole gier. Znaczenie rynków 
o dwustronnej naturze dla gospodarki jest niezwykle istotne, a rozpoznanie przez Trybunał prob-
lemów z zastosowaniem do nich art. 101 ust. 3 TFUE ma ogromne znaczenie precedensowe. 

W omawianym wyroku Trybunał orzekł, iż w przypadku systemu o dwustronnej naturze, ta-
kiego jak system MasterCard, w celu oceny czy środek, który narusza co do zasady zakaz prze-
widziany w art. 101 ust. 1 TFUE (jako że stwarza on skutki ograniczające konkurencję w stosunku 
do jednej z dwóch grup konsumentów związanej z tym systemem), spełnia pierwszą przesłankę 
przewidzianą w art. 101 ust. 3 TFUE, należy uwzględnić system, w jaki wpisuje się ten środek. 
Oznacza to konieczność wzięcia pod uwagę obiektywnych korzyści wynikających z tego środka, 
które mogą by zaobserowane nie tylko na tym rynku, w stosunku do którego stwierdzone zostało 
ograniczenie, lecz także na rynku, który obejmuje drugą grupę konsumentów związaną z systemem 
o dwustronnej naturze. Trybunał zauważa więc, że nie ma wątpliwości, iż w systemie o dwustronnej 
naturze zachodzą interakcje między obiema stronami danego systemu (w przypadku MasterCard 

21 Ibidem, pkt 63. 
22 Ibidem, pkt 76.
23 D.S. Evans, The Antitrust Economics of Multi-Sided Platform Markets, „Yale Journal on Regulation” 2003, nr 20, s. 325. 
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są to sprzedawcy i właściciele kart kredytowych)24. Rozpoznanie wzajemnego oddziaływania na 
siebie obu stron systemu o dwustronnej naturze – także w odniesieniu do ewentualnego zasto-
sowania art. 101 ust. 3 TFUE – stanowi ważny krok naprzód w orzecznictwie Trybunału doty-
czącym ograniczeń konkurencji. Można stwierdzić, że rozumowanie Trybunału jest rewolucyjne 
i jednocześnie zgodne z ostatnimi zmianami, jakie zaszły w gospodarce. Rośnie bowiem liczba 
rozstrzygnięć Komisji dotyczących systemów o dwustronnej naturze, np. Google Search i cechy 
owych systemów powinny być wzięte pod uwagę przy ich analizie na podstawie zarówno art. 101, 
jak i art. 102 TFUE. 

Trybunał zaznaczył jednak, że polepszenie, w rozumieniu pierwszej przesłanki przewidzianej 
w art. 101 ust. 3 TFUE, nie może być utożsamiane z każdą korzyścią, jaką strony porozumienia 
odnoszą z danego porozumienia w zakresie ich działalności produkcyjnej lub dystrybucyjnej. 
Polepszenie to musi w szczególności przynosić obiektywne odczuwalne korzyści, które mogą 
kompensować niedogodności wynikające z tego porozumienia dla konkurencji25. Analiza spełnia-
nia przez porozumienie tej przesłanki winna być dokonywana w świetle argumentów faktycznych 
i dowodów przedstawionych przez przedsiębiorstwa26. Trybunał w wyroku w sprawie MasterCard, 
mimo iż nie uznaje argumentacji wnoszących odwołanie o korzyściach wynikających z WOI (art. 101 
ust. 3 TFUE), z całą pewnością odcina się od polityki Komisji i praktyki określonej w Wytycznych 
dotyczących stosowania art. 101 ust. 3 TFUE27. Trybunał zaleca skupienie się na odczuwalnych 
obiektywnych korzyściach (tzw. appreciable objective advantages) po stronie, gdzie zachodzi 
ograniczający efekt porozumienia. Ponadto, po ustaleniu odczuwalnych obiektywnych korzyści, 
także korzyści dostrzegalne na odrębnych powiązanych rynkach powinny być wzięte pod uwagę, 
bez wględu na istnienie tzw. wspólności konsumentów (consumer commonality)28. Wydaje się 
więc, że omawiany wyrok Trybunału znacznie zwiększa możliwość zastosowania art. 101 ust. 3 
TFUE w systemach o naturze dwustronnej. 

Warto także nadmienić, że zdecydowane podejście Komisji, Sądu oraz Trybunału Sprawiedli-
wości UE przyczyniło się do zmiany stanowiska Unii w sprawie wielostronnych opłat interchange. 
Wyżej omówione rozstrzygnięcia zaowocowały bowiem przyjęciem przez Parlament Europejski 
10 marca 2015 r. rozporządzenia w sprawie opłat interchange w odniesieniu do transakcji płatni-
czych realizowanych w oparciu o kartę29.

Beata Mäihäniemi
doktorantka na Wydziale Prawa Uniwersytetu Helsińskiego;
e-mail: beata.maihaniemi@helsinki.fi 

24 Wyr. Trybunału w sprawie MasterCard…, pkt 237.
25 Ibidem, pkt 234. 
26 Ibidem, pkt 235. 
27 Dz. Urz. C z 27.04.2004 r., Nr 101, s. 97–118.
28 A. Scordamaglia-Tousis, C.-M. Carrega, The Application of Article 101(3) in the Context of Multi-Sided Markets Following MasterCard, 16.12.2014 r.  
Pobrano z: https://www.competitionpolicyinternational.com/the-application-of-article-1013-in-the-context-of-multi-sided-markets-following-mastercard/ 
(15.04.2015).
29 Więcej informacji na: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2015-0048+0+DOC+XML+V0//PL#BKMD-17, 
http://ec.europa.eu/competition/sectors/fi nancial_services/main_highlights_en.pdf oraz http://ec.europa.eu/competition/sectors/fi nancial_services/faq_en.pdf 
(d15.04.2015); pełny raport na: http://ec.europa.eu/competition/sectors/fi nancial_services/dgcomp_fi nal_report_en.pdf (15.04.2015).
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Czy uczynić priorytetem nadanie efektywności 
programowi łagodzenia kar? 

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 24 września 2014 r., III SK 90/13

1. Artykuł 109 uokik zapewnia przedsiębiorcom-uczestnikom porozumienia ogranicza-
jącego konkurencję pewne korzyści z tytułu „współpracy” z organem antymonopolo-
wym, przy czym najdalej idące korzyści zapewnia przedsiębiorcy art. 109 ust. 1 uokik 
wyłączający kompetencję Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów do 
nałożenia kary pieniężnej. 

2. Z art. 109 uokik nie wynika jednak, że w przypadku zastosowania tego przepisu w kon-
kretnym postępowaniu antymonopolowym, Prezes Urzędu ma obowiązek nałożenia 
kar pieniężnych na wszystkich innych przedsiębiorców-uczestników porozumienia, 
poza przedsiębiorcą spełniającym przesłanki art. 109 ust. 1 uokik.

Komentowane postanowienie Sądu Najwyższego (dalej: SN) dotyka problemu relacji programu 
łagodzenia kar (leniency) oraz kompetencji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów 
(dalej: Prezes UOKiK) do odstąpienia od wymierzenia kary pieniężnej na podstawie art. 106 ust. 1 
uokik. Prezes UOKiK odegrał w sporze rolę strażnika efektywności programu łagodzenia kar. 

Decyzją1 z 26 kwietnia 2010 r. Prezes UOKiK uznał za praktykę ograniczającą konkurencję, 
o której mowa w art. 6 ust. 1 pkt 3 ustawy z 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumen-
tów2, porozumienie zawarte między dwiema spółkami prawa handlowego na krajowym rynku 
sprzedaży artykułów biurowych klientom instytucjonalnym. Tą samą decyzją Prezes UOKiK na-
łożył na jedną ze spółek karę pieniężną, odstępując jednocześnie od jej nałożenia na drugą ze 
spółek z uwagi na spełnienie przez nią przesłanek art. 109 ust. 1 uokik3.

Zanim organ antymonopolowy wszczął postępowanie zakończone wskazaną decyzją, strony 
postępowania prowadziły spór przed sądem powszechnym4. Jedna ze skonfl iktowanych spółek 
zażądała zasądzenia solidarnie od pozwanej (drugiej spółki) i swojego byłego pracownika, bę-
dącego jednocześnie wspólnikiem spółki pozwanej, odszkodowania, zarzucając jej popełnienie 
czynu nieuczciwej konkurencji, o którym mowa w art. 11 ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji5. Zarzucany czyn przybrał postać wykorzystania bezprawnie uzyskanej – 
przez byłego pracownika, o którym mowa wyżej – tajemnicy przedsiębiorstwa powódki w postaci 
baz danych dotyczących jej klientów, oferowanych produktów, sugerowanych cen, informacji o skła-
danych zamówieniach, wzorów umów handlowych. Spór zakończono zawarciem ugód sądowych. 

W toku negocjacji, prowadzących do polubownego zakończenie sporu, z inicjatywy powód-
ki, dwaj wspólnicy spółki pozwanej (poza wspólnikiem będącym byłym pracownikiem) 28 lutego 

1 Decyzja Prezesa UOKiK z 26.04.2010 r., DOK-3/2010. 
2 Ustawa z 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 184) (dalej: uokik).
3 Uchylony z dniem 18.01.2015 r. Jego odpowiednikiem jest obecnie art. 113b uokik.
4 Sąd Okręgowy w Warszawie, sygn. akt XVI GC 826/06, oraz sprawa wyodrębniona i rozpoznawana przez tenże Sąd, Wydział Pracy, sygn. akt XII P 5/06.
5 Ustawa z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U. z 2003 r., nr 153, poz. 1503 ze zm.).
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2007 r. podpisali oświadczenie zobowiązujące do niepodejmowania działań konkurencyjnych 
wobec działalności powódki w okresie 5 lat, licząc od dnia podpisania tego oświadczenia, w tym 
do niekierowania do klientów powódki ofert sprzedaży asortymentu, jaki ma ona w swojej ofercie, 
niestosowania cen dumpingowych i niepopełniania czynów nieuczciwej konkurencji. Oświadczenie 
wskazywało także, że jeżeli powódka stwierdzi, że została skierowana oferta sprzedaży do klienta 
z naruszeniem tego zobowiązania, zawiadomi o tym pozwaną, wzywając do doprowadzenia do 
jej niezwłocznego wycofania. W razie niewycofania oferty złożonej z naruszeniem zobowiązania 
wspólnicy pozwanej zobowiązani byli solidarnie do zapłaty na rzecz powódki kary umownej w wy-
sokości 10.000 zł. Ponadto oświadczenie przewidywało możliwość domagania się odszkodowania 
za szkodę przewyższającą wysokość kary umownej na zasadach ogólnych. W ugodzie zawartej 
przed sądem poczyniono wzmiankę, że ugoda ta wyczerpuje wszelkie roszczenia stron z tytułu 
sporu objętego sprawą, z zastrzeżeniem jednak obowiązywania treści oświadczenia złożonego 
28 lutego 2007 r. Treść tego oświadczenia nie została wciągnięta do protokołu rozprawy zawie-
rającego treść samej ugody. 

Od czasu polubownego zakończenia sporów sądowych spółka uprawniona z tytułu zobo-
wiązania wystosowała kilka wezwań do wycofania ofert sprzedaży papieru i tonerów złożonych 
jej klientom wbrew treści zobowiązania pod rygorem obciążenia karą umowną. W odpowiedzi na 
większość wezwań, spółka zobowiązana informowała, że będzie podawać odpowiednio wysoką 
cenę, aby wykonać zawartą ugodę oraz wycofywała oferty. W dniu 24 października 2008 r. spółka, 
której wspólnicy podpisali oświadczenie, zawiadomiła Prezesa UOKiK o zawarciu porozumienia 
ograniczającego konkurencję, którego doszukała się w owym zobowiązaniu, wniosła o odstąpie-
nie od nałożenia na nią kary pieniężnej i z tą samą datą zaprzestała stosowania porozumienia. 
Prezes UOKiK wszczął z urzędu postępowanie antymonopolowe przeciwko obydwu spółkom 
zakończone decyzją, o której była mowa wyżej. Spółka, na którą nałożono karę pieniężną (dalej: 
skarżąca), wniosła odwołanie od decyzji, a następnie apelację od wyroku. O ile Sąd Okręgowy 
w Warszawie – Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (dalej: SOKiK) wyrokiem z 11 czerwca 
2012 r.6 oddalił odwołanie, o tyle Sąd Apelacyjny w Warszawie (dalej: SA w Warszawie) wyrokiem 
z 10 maja 2013 r.7 uwzględnił jeden z zarzutów apelacji i zmienił wyrok SOKiK, uchylając decyzję 
Prezesa UOKiK w zakresie, w jakim na skarżącą nałożono karę pieniężną. Prezes UOKiK wniósł 
skargę kasacyjną od wyroku SA w Warszawie.

SN odmówił przyjęcia skargi kasacyjnej do rozpoznania. Niemniej jednak w uzasadnieniu 
postanowienia SN znajdziemy odniesienie do zarzutów sformułowanych przez organ antymono-
polowy. SN zarzucił skardze, jakoby nie poruszała istotnych zagadnień prawnych. Pozostawia 
to moim zdaniem niedosyt, gdyż rysująca się linia orzecznicza może zagrozić efektywności pro-
gramu łagodzenia kar. 

Spółki łączyło porozumienie (art. 4 pkt 5 uokik), kreujące po stronie jednej z nich obowiązek 
powstrzymywania się od podejmowania określonych działań, w tym m.in. od kierowania do klientów 
drugiego podmiotu oferty sprzedaży asortymentu, jaki podmiot ten miał w swojej ofercie. Ponadto 
w oświadczeniu wskazane zostało uprawnienie drugiego z podmiotów do wezwania do wycofa-
nia oferty złożonej kontrahentom niezgodnie z ww. oświadczeniem oraz prawo do domagania 

6 XVII AmA 197/10.
7 VI ACa 1362/12.
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się zapłaty określonej kary umownej. Warto nadmienić, iż pomimo podpisania oświadczenia wy-
łącznie przez wspólników spółki zobowiązanej jego treść była uzgodniona ze spółką uprawnioną. 
Podpisanie oświadczenia warunkowało nadto zgodę spółki uprawnionej na zawarcie ugody przed 
sądem w sporze dotyczącym roszczeń pieniężnych. Mocnym dowodem na zawarcie porozumie-
nia jest niewątpliwie zachowanie obu spółek w postaci przestrzegania jego postanowień i ciągłej 
weryfi kacji owego przestrzegania. Co do konieczności każdorazowego udowodnienia antykonku-
rencyjnego celu lub skutku danego porozumienia8, należy zauważyć, że porozumienie zmieniło 
politykę handlową przedsiębiorców, wpływając na otoczenie rynkowe, w tym na klientów. O ile fakt 
zawarcia porozumienia należy uznać za należycie uargumentowany w sprawie, o tyle odstąpienie 
od nałożenia kary pieniężnej na podstawie art. 106 ust. 1 uokik budzi wątpliwości. 

Podmiot, którego wspólnicy podpisali zobowiązanie, złożył do Prezesa UOKiK wniosek z za-
miarem skorzystania z programu łagodzenia kar. Główną i największą korzyścią przedsiębiorcy 
wynikającą z programu leniency (przy założeniu, że spełnione są wszystkie ustawowe warunki) 
jest odstąpienie przez Prezesa UOKiK od wymierzenia kary pieniężnej (tzw. immunitet lub pełne 
leniency)9. Warunkiem obligatoryjnego odstąpienia przez Prezesa UOKiK od wymierzenia przed-
siębiorcy kary pieniężnej, o której mowa w art. 106 ust. 1 pkt 1 lub 2 uokik, jest kumulatywne 
spełnienie ustawowych przesłanek, które pozbawia Prezesa UOKiK swobody uznania w zakresie 
odstąpienia od wymierzenia kary pieniężnej. Wskazać jednak warto, że stopień realizacji tych wy-
mogów ocenia Prezes UOKiK, który dokonuje wykładni nieostrych pojęć zawartych w przepisach 
uokik. Ich doprecyzowanie odnaleźć można w soft law Prezesa UOKiK –„Wytycznych Prezesa 
Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie programu łagodzenia kar”10. Na żadnym 
etapie omawianego sporu sądowego nie podważono faktu łącznego spełnienia przez spółkę ubie-
gającą się o leniency przesłanek odstąpienia od wymierzenia kary. Uznaję za słuszne zarówno 
takie zapatrywanie sądów, jak i argumentację przywoływaną w uzasadnieniach orzeczeń. 

Druga ze spółek, choć przypisano jej status inicjatora porozumienia, miała możliwość ubie-
gania się o obniżenie kary w ramach programu leniency, jednakże z niej nie skorzystała. Pomimo 
braku wniosku w ramach programu leniency, spółka ta żądała w apelacji uchylenia decyzji w ca-
łości, ewentualnie odstąpienia od nałożenia na nią kary. Podniosła szereg zarzutów dotyczących 
naruszenia prawa materialnego i procesowego. SA w Warszawie uwzględnił zarzut naruszenia 
art. 111 uokik. Kryteria ustalania wysokości kar pieniężnych z art. 111 uokik przed 18 stycznia 
2015 r. obejmowały „w szczególności” okres, stopień oraz okoliczności naruszenia przepisów 
ustawy, a także uprzednie naruszenie przepisów ustawy. Językowa wykładnia wskazuje, iż wy-
mienione kryteria powinny być brane pod uwagę „przy ustalaniu wysokości” kary, jednak względy 
funkcjonalne, a także fakultatywny charakter wszystkich kar, przemawiają za ich miarodajnością 
także przy ocenie czy w danym przypadku w ogóle nakładać karę11. 

Jak SA w Warszawie odniósł się do tych kryteriów? Po pierwsze wskazał na otwarty charak-
ter katalogu z art. 111 uokik, po drugie oparł się niemalże wyłącznie na okoliczności, że skarżąca 
manifestowała obawę, iż baza została zdobyta nielegalnie, a rzetelność postępowania drugiego 
 8 Zob. D. Miąsik, Reguła rozsądku w prawie antymonopolowym, Zakamycze, Kraków 2004, s. 435, 436.
 9 B. Turno, Komentarz do art. 109 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. Pobrano z: http://lex.online.wolterskluwer.pl/, s. 5 (15.12.2014).
10 Wytyczne Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie programu łagodzenia kar. Pobrano z: http://www.uokik.gov.pl/wyjasnienia_i_
wytyczne.php (21.04.2015). Wymagają one zmiany z uwagi na nowelizację przepisów uokik obowiązującą od 18.01.2015 r.
11 K. Kohutek, M. Sieradzka, Komentarz do art. 111 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. Pobrano z: http://lex.online.wolterskluwer.pl/, s. 2 
(15.12.2014).
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przedsiębiorcy budzi poważne wątpliwości. Podkreślenia wymaga w tym miejscu potrzeba odno-
szenia się do wszystkich czynników wpływających na wymiar kary. 

Warto również sięgnąć do innego dokumentu „miękkiego” Prezesa UOKiK – „Wyjaśnień w spra-
wie ustalania wysokości kar pieniężnych za stosowanie praktyk ograniczających konkurencję”12 
– gdyż są podstawy twierdzić, że jeżeli organ wydał wyjaśnienia, sam będzie je respektował. 
O szkodliwości naruszenia, według Prezesa UOKiK decydują dwie grupy okoliczności, te doty-
czące natury naruszenia oraz te, które dotyczą czynników związanych ze specyfi ką rynku oraz 
działalnością przedsiębiorcy. W przypadku omawianego porozumienia mamy do czynienia ze 
szczególnie szkodliwym horyzontalnym ograniczeniem konkurencji (podział rynku zbytu według 
kryteriów podmiotowego i asortymentowego). Z kolei ocena w ramach kryterium specyfi ki rynku 
i działalności przedsiębiorcy działa na korzyść skarżącej – porozumienie nie objęło wszystkich 
uczestników rynku właściwego, a dwaj uczestnicy, którzy je zawarli, mają mały udział w rynku 
i choć porozumienie ograniczyło konkurencję, nie mogło wywołać trwałych zmian na rynku. Ustawa 
wskazuje na kryterium okresu, a Prezes UOKiK doprecyzowuje, że długotrwałe naruszenia to te, 
które trwają dłużej niż rok. Tu stan faktyczny przemawia na niekorzyść skarżącej – naruszenie 
trwało około 1,5 roku. W zakresie okoliczności łagodzących, należy wskazać, że spółka współpra-
cowała z organem antymonopolowym w toku postępowania. Za okoliczność obciążającą uznać 
należy fakt, że skarżąca występowała w roli inicjatora praktyki ograniczającej konkurencję, ponadto 
skarżąca działała umyślnie. Także w literaturze prawniczej i w orzecznictwie antymonopolowym 
podkreśla się potrzebę uzależnienia wysokości kary pieniężnej od świadomości naruszenia przez 
sprawcę ustawy antymonopolowej13. Skarżącej zarzucić można co najmniej dolus eventualis, 
gdyż już przed wszczęciem postępowania antymonopolowego profesjonalni pełnomocnicy obu 
przedsiębiorców podnosili możliwość naruszenia przepisów uokik, a kolejnym sygnałem było 
wszczęcie postępowania. Krytycznie oceniam wydanie przez SA w Warszawie wyroku, w którym 
powołano się na subiektywną obawę skarżącej o rzetelność jej konkurenta bez gruntownego 
wskazania innych przesłanek odstąpienia od nałożenia kary pieniężnej na podstawie art. 16 ust. 1 
uokik oraz przede wszystkim bez wskazania, dlaczego tej pierwszej przesłance nadano walor 
najistotniejszej – tego oczekiwać należałoby od uzasadnienia. Nowelizacja uokik z 10 czerwca 
2014 r.14 dokonuje uszczegółowienia lakonicznych przesłanek z art. 111 uokik. Są przedstawiciele 
doktryny, którzy już wyrazili aprobatę dla faktu, że nowelizacja wprowadza do przepisów uokik 
pewne rozwiązania dotyczące ustalania wysokości kar pieniężnych, które dotychczas wynikały 
wyłącznie z niewiążących prawnie dokumentów Prezesa UOKiK, ewentualnie orzecznictwa15. 
Poza kryteriami z art. 111 uokik, ustawa posługuje się także generalną przesłanką, jaką jest in-
teres publiczny (art. 1 ust. 1 uokik). Interes publiczny w postępowaniu administracyjnym nie jest 
pojęciem jednolitym i stałym. W każdej sprawie winien być ustalony i konkretyzowany16. Zdaje 

12 Wyjaśnienia w sprawie ustalania wysokości kar pieniężnych za stosowanie praktyk ograniczających konkurencję. Pobrano z: http://www.uokik.gov.
pl/wyjasnienia_i_wytyczne.php (21.04.2015). Wymagają one zmiany z uwagi na nowelizację przepisów uokik obowiązującą od 18.01.2015 r.
13 M. Król-Bogomilska, Kary pieniężne nakładane na przedsiębiorców w świetle polskiego i wspólnotowego prawa konkurencji. Pobrano z: http://www.
ce.uw.edu.pl/pliki/pw/3-1998_Krol-Bogominska.pdf, s. 138 (15.12.2014).
14 Ustawa 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).
15 A. Piszcz, Zasady ustalania wysokości kar pieniężnych według projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, iKAR 
2013, nr 1(2), s. 14.
16 Wyr. SN z 29.05.2001 r., I CKN 1217/98.
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się, że skoro skutkiem porozumienia było ograniczenie swobody wyboru po stronie kontrahentów 
uczestników porozumienia, doszło także do zakłócenia szeroko pojętej wolności konkurowania. 

SN, ustosunkowując się do skargi kasacyjnej Prezesa UOKIK, zapytuje o publicznopraw-
ny sens ingerencji organu, wskazuje na okoliczności faktyczne, w jakich zawarto porozumienie 
(na etapie ugody sądowej i celem zadośćuczynienia czynowi nieuczciwej konkurencji), zarzuca 
Prezesowi UOKiK, jakoby przypisywał priorytet instytucji leniency. 

Odmiennie niż SN doszukuję się publicznoprawnego sensu ingerencji, a ponadto podzielam 
obawy o efektywność programu łagodzenia kar. W analizowanej sprawie i przy takim jej rozstrzyg-
nięciu mamy bowiem do czynienia z sytuacją, gdzie podmiot, który skorzystał z pełnego leniency, 
spełniając wszystkie jego przesłanki, uzyskuje status tego, który popełnił czyn zabroniony ustawą 
w stopniu uzasadniającym nałożenie nawet dolegliwej kary, której jednak nie nałożono za coś 
w rodzaju współpracy z organem. Drugi z przedsiębiorców ostatecznie uzyskał status podmiotu, 
który zawarł porozumienie w okolicznościach faktycznych niwelujących jego szkodliwość, dłu-
gotrwałość i umyślność, nadto niewadzące interesowi publicznoprawnemu. I choć przyznano, 
że to ten właśnie podmiot zainicjował porozumienie, ostatecznie uzyskał pozycję aksjologicznie 
bardziej akceptowalną. 

Bez znaczenia moim zdaniem pozostaje fakt, iż podmiot ów został pokrzywdzony czynem 
nieuczciwej konkurencji; miał on możliwość dochodzić kolejnych roszczeń lub roszczenia więk-
szej wartości w postępowaniu sądowym, które dotyczyło zwalczania nieuczciwej konkurencji. Co 
więcej zastosowanie do przedsiębiorcy programu leniency nie chroni tego przedsiębiorcy przed 
cywilnoprawnymi konsekwencjami naruszenia uokik. Skutkuje to tym, że przeciwko przedsię-
biorcy, który uzyskał całkowite „zwolnienie” od kary pieniężnej i który zapewne nie odwoła się od 
decyzji Prezesa UOKiK, w bardzo krótkim czasie po uprawomocnieniu się w stosunku do niego 
decyzji mogą być wnoszone pozwy o zapłatę. Pozwy przeciwko innym uczestnikom tego samego 
porozumienia, którzy odwołali się od decyzji Prezesa UOKiK, będą z reguły wnoszone dopiero po 
rozpoznaniu środków zaskarżenia przez sądy. Wizja rychłych powództw może osłabić motywację 
przedsiębiorców do korzystania z programu leniency17. Zdaje się, że program leniency w Polsce 
to nie tylko remedium na kartele; ustawodawca dość szeroko zakreślił ramy jego zastosowania, 
obejmując nim także porozumienia wertykalne18. Skoro zatem rozszerzono granicę instytucji 
względem tych, które były dla niej pierwowzorem, wnioskować można o jej wysokim priorytecie. 
Sama uokik nie wskazuje, jakoby zakresy zastosowania w jednym postępowaniu programu łago-
dzenia kar oraz odstąpienia od nałożenia kary pieniężnej na podstawie art. 106 ust. 1 z uwzględ-
nieniem przesłanek art. 111 uokik wzajemnie się wyłączały, wypada więc sformułować uwagę de 
lege ferenda w tym zakresie. 

Marzena Borowik
studentka V roku praw a na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku

17 B. Turno, Komentarz do art. 109 ustawy …, s. 18, (15.12.2014).
18 Ibidem, s. 4, (15.12.2014 r.).
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Czy nieuczciwą konkurencję 
można zwalczać tylko indywidualnie?

Postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie z 12 lipca 2013 r., 
XVI GC 595/11, Link4

I. Przebieg postępowania
Powódka, Biuro Doradztwa i Pośrednictwa Ubezpieczeniowego E.C.A. spółka z o.o. z siedzibą 

w Warszawie, w imieniu grupy 35 pośredników ubezpieczeniowych (podzielonej na sześć podgrup), 
wytoczyła w postępowaniu grupowym powództwo przeciwko LINK4 Towarzystwo Ubezpieczeń 
S.A. o odszkodowanie dla członków grupy w łącznej kwocie 13.051.860,00 zł. Członkowie grupy 
mieli ponieść szkodę wskutek rozpowszechniania przez pozwaną reklam naruszających przepisy 
ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (dalej: uoznk)1. Dodać należy, że prawomocnym 
wyrokiem z 8 stycznia 2010 r. (XVI GC 554/08) Sąd Okręgowy w Warszawie stwierdził, że roz-
powszechniane w ramach kampanii reklamowej reklamy naruszają zasady uczciwej konkurencji 
i zakazał ich dalszego rozpowszechniania. 

Zdaniem powódki, kampania reklamowa, prowadzona przez wiele miesięcy nakładem 10 mln zł 
w prasie i telewizji, wpłynęła negatywnie na wizerunek agentów ubezpieczeniowych. Nieuczciwe 
reklamy, wpływając na odbiorców, doprowadziły do zmniejszenia ich zainteresowania zawiera-
niem umów ubezpieczenia za pośrednictwem agentów ubezpieczeniowych, czego bezpośred-
nim skutkiem było zmniejszenie dochodów oraz utrata spodziewanych zysków przez członków 
grupy. Wielu dotychczasowych klientów zrezygnowało bowiem z dalszego korzystania z usług 
ubezpieczeniowych. Zwiększyły się też trudności z pozyskiwaniem przez agentów ubezpiecze-
niowych nowych klientów. W przedstawionym Sądowi raporcie wskazano, że 5,7% ogółu osób 
posiadających ubezpieczenie pod wpływem reklam podjęło decyzję o rezygnacji z ubezpieczenia 
lub o zmianie ubezpieczenia na działające w modelu direct . 

Postanowieniem z 10 maja 2012 r.2 Sąd Okręgowy w Warszawie XVI Wydział Gospodarczy 
na wniosek pozwanej zobowiązał powódkę do złożenia kaucji w kwocie 1.664.554,08 zł celem 
zabezpieczenia kosztów procesu. Sąd wziął pod uwagę, że pozwana zleciła dwie ekspertyzy i pla-
nowała zlecić ocenę oddziaływania kampanii reklamowej na konsumentów. Pozwana oszacowała 
również koszty dowodu z opinii biegłego rewidenta, który miałby ustalić rzeczywistą kwotę szko-
dy członków grupy. Domagała się również zwrotu wynagrodzenia pełnomocnika procesowego. 
Ponadto, pozwana na podstawie art. 22 ust. 1 uoznk zażądała, by Sąd nakazał powódce złoże-
nie oświadczenia o wskazanej treści i formie w kilku czasopismach. W tym ostatnim przypadku 
Sąd uznał jednak, że „opisane roszczenie nie jest kosztem procesu”. Wykonanie postanowienia, 
zaskarżonego przez powódkę, zostało wstrzymane postanowieniem Sądu z 5 lipca 2012 r.3 Po 
1 Ustawa z 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U. z 2003 r., nr 153, poz. 1503 ze zm.).
2 Zob. http://orzeczenia.ms.gov.pl/content/$N/154505000004827_XVI_GC_000595_2011_Uz_2012-05-10_001 (27.04.2015).
3 Pobrano z: http://orzeczenia.warszawa.so.gov.pl/content/XVI$0020GC$0020595$002f11/154505000004827_XVI_GC_000595_2011_Uz_2012-07-
05_001 (27.04.2015).
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ponownym rozpoznaniu sprawy, postanowieniem z 9 października 2012 r.4 Sąd oddalił wniosek 
o zobowiązanie powódki do złożenia kaucji, uznając, że pozwana nie uprawdopodobniła interesu 
prawnego w zabezpieczeniu kosztów procesu. 

Następnie postanowieniem z 14 lutego 2013 r.5 Sąd skierował sprawę do mediacji, wyznaczył 
mediatora oraz czas trwania mediacji. 

Po bezskutecznej mediacji, 12 lipca 2013 r. Sąd wydał postanowienie odrzucające pozew6. 
Postanowienie to nie jest prawomocne. 

II. Charakter prawny roszczeń
Zgodnie z art. 1 ust. 2 ustawy z 17 grudnia 2009 r. o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu 

grupowym7 (dalej: uodr) ma ona zastosowanie w sprawach o roszczenia o ochronę konsumen-
tów, z tytułu odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny oraz z tytułu 
czynów niedozwolonych, z wyjątkiem roszczeń o ochronę dóbr osobistych. 

Sąd Okręgowy w Warszawie uznał, że skoro powódka wskazała w pozwie na dyskredytowanie 
członków grupy przez pozwaną i podważanie zaufania klientów do nich, to podstawa faktyczna 
roszczeń została oparta na fakcie naruszenia przez pozwaną spółkę dóbr osobistych (wizerunku) 
agentów ubezpieczeniowych, w tym członków grupy. Sąd dodał, że przypadkiem naruszenia dobra 
osobistego jest także zakłócenie czerpania zysku z prowadzonej działalności gospodarczej. Sąd 
zauważył, że powódka jako podstawy prawne swego roszczenia wskazała „art. 16 ust. 1 pkt 1 
w zw. z art. 18 ust. 1 pkt 4 uoznk w zw. z art. 415 k.c.”. Zaznaczył jednak, że taki wybór podsta-
wy dochodzenia roszczeń nie oznacza, że powódka nie dochodzi w sprawie roszczeń o ochronę 
dóbr osobistych, o jakich mowa w art. 1 pkt 2 uodr. 

Tok rozumowania Sądu budzi wątpliwości. Należy zauważyć, że powódka dochodziła rosz-
czenia odszkodowawczego wywodzonego z przepisów o czynach niedozwolonych, które nie jest 
roszczeniem o ochronę dóbr osobistych, choć zachowania wyrządzające szkodę mogły mieć zwią-
zek z naruszeniem dobra osobistego, jakim jest wizerunek agenta ubezpieczeniowego. Powódka 
domagała się wynagrodzenia członkom grupy szkody majątkowej, a więc dochodziła ochrony 
interesów majątkowych, której przesłanką nie było naruszenie dóbr osobistych. Naprawienie 
szkody powinno mieć miejsce niezależnie od tego czy doszło także do naruszenia dobra osobi-
stego. Powódka nie dochodziła natomiast roszczenia o zadośćuczynienie pieniężne czy o zapłatę 
odpowiedniej sumy pieniężnej na wskazany cel społeczny.

Warto w tym miejscu odesłać do dotychczasowego orzecznictwa sądowego, z którego wynika, 
że roszczenia mające za swą podstawę przepisy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i oparte 
na przepisach o ochronie dóbr osobistych służą ochronie innych wartości (tak postanowienie SN 
z 21 stycznia 2010 r.8). Innym przedmiotem procesu jest ochrona dóbr osobistych powoda przez 

4 Pobrano z: http://orzeczenia.warszawa.so.gov.pl/content/XVI$0020GC$0020595$002f11/154505000004827_XVI_GC_000595_2011_Uz_2012-10-
09_001 (27.04.2015).
5 Pobrano z: http://orzeczenia.warszawa.so.gov.pl/content/XVI$0020GC$0020595$002f11/154505000004827_XVI_GC_000595_2011_Uz_2013-02-
14_001 (27.04.2015).
6 Sentencja dostępna na: http://orzeczenia.ms.gov.pl/content/$N/154505000004827_XVI_GC_000595_2011_Uz_2013-07-12_001 oraz uzasadnienie 
dostępne na: http://orzeczenia.ms.gov.pl/content/$N/154505000004827_XVI_GC_000595_2011_Uz_2013-08-22_001 (27.04.2015).
7 Dz.U. z 2010 r., nr 7, poz. 44. 
8 I CZ 101/09, LEX nr 784178.
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zasądzenie kwoty pieniężnej tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę a innym – ochrona 
jego interesu w rozumieniu art. 1 i art. 3 ust. 1 uoznk (wyrok SN z 24 lipca 2003 r.9).

III. Podstawa faktyczna roszczeń
Postępowaniem grupowym jest w myśl art. 1 ust. 1 uodr sądowe postępowanie cywilne w spra-

wach, w których są dochodzone roszczenia jednego rodzaju, co najmniej 10 osób, oparte na tej 
samej lub takiej samej podstawie faktycznej. W sprawach o roszczenia pieniężne postępowanie 
grupowe jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy wysokość roszczenia każdego członka grupy została 
ujednolicona przy uwzględnieniu wspólnych okoliczności sprawy (art. 2 ust. 1). Ujednolicenie wy-
sokości roszczeń może nastąpić w podgrupach, liczących co najmniej dwie osoby (art. 2 ust. 2). 
W sprawach o roszczenia pieniężne powództwo może ograniczać się do żądania ustalenia od-
powiedzialności pozwanego (art. 2 ust. 3 zd. 1). 

Powódka dochodziła roszczeń pieniężnych, przy czym nie ograniczyła pozwu do żądania 
ustalenia odpowiedzialności pozwanego. W pozwie ujednolicono wysokość roszczeń w podgru-
pach. Sąd uznał, że gdyby powódka dochodziła tylko ustalenia odpowiedzialności pozwanej, to 
wymóg tej samej podstawy faktycznej byłby spełniony poprzez wskazanie przez powódkę zdarzenia 
w postaci emisji zakazanych reklam. Natomiast w przypadku dochodzenia odszkodowania oprócz 
zdarzenia wywołującego szkodę należy wskazać zarówno okoliczności uzasadniające wysokość 
szkody, jak i adekwatny związek przyczynowy pomiędzy zdarzeniem a szkodą. Sąd wskazał 
ponadto, że gdyby nawet przyjąć, iż tożsamość faktyczna powództwa występuje już wtedy, gdy 
między członkami grupy występuje więź oparta na jedności zdarzenia wywołującego szkodę, to 
nie można zapomnieć o drugiej przesłance dopuszczalności postępowania grupowego, tj. ujedno-
liceniu wysokości dochodzonych roszczeń pieniężnych przy uwzględnieniu wspólnych okoliczności 
sprawy. Te elementy, zdaniem Sądu, obejmują szkodę i związek przyczynowy. To oznacza, że 
powództwo grupowe dla tego typu roszczeń, których dochodziła powódka, jest niedopuszczalne.

Polemizując w pewnym zakresie z Sądem, dodać należy, że fakty dotyczące wysokości lub 
wymagalności konkretnych, indywidualnych roszczeń nie powinny być brane pod uwagę przy 
badaniu i ocenie na gruncie art. 1 ust. 1 uodr tożsamości podstawy faktycznej roszczenia lub 
tego czy jest ona jednakowa (tak postanowienie SN z 28 stycznia 2015 r.10). Jak wskazał SN, 
decydujące znaczenie przy tej ocenie mają tożsame lub jednakowe wobec wszystkich członków 
grupy okoliczności faktyczne składające się na podstawę odpowiedzialności, natomiast charakter 
i rodzaj jednostkowych roszczeń (np. zadośćuczynienia, renty, odszkodowania), ich wysokość 
czy wymagalność nie mają wpływu na tę ocenę, podobnie jak istnienie okoliczności faktycznych 
indywidualnych, właściwych tylko dla pojedynczych lub niektórych członków grupy. 

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; 
e-mail: piszcz@uwb.edu.pl

 9 I CKN 477/01, LEX nr 503212.
10 I CSK 533/14, LEX nr 1648177.
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Szczegółowa analiza efektów konglomeratowych 
w praktyce Prezesa UOKiK.

Decyzja Prezesa UOKiK z 30 stycznia 2015 r., DKK-24/2015, 
w sprawie Geberit/Sanitec

Początek roku przyniósł bardzo interesujące – zarówno z punktu widzenia teoretyków, jak 
i praktyków prawa antymonopolowego – rozstrzygnięcie Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji 
i Konsumentów (dalej: Prezes UOKiK) w sprawie z zakresu kontroli koncentracji przedsiębiorców. 
W dniu 30 stycznia 2015 r. Prezes UOKiK wydał na podstawie art. 18 uokik1 bezwarunkową zgodę 
na przejęcie przez Geberit AG (dalej: Geberit, zgłaszający) kontroli nad grupą kapitałową Sanitec 
Oyj (dalej: Sanitec)2. W ofi cjalnym komunikacie na stronie internetowej Urzędu, Prezes UOKiK 
wskazał, iż pomimo tego, że łączny udział uczestników koncentracji przekracza 40% na jednym 
z rynków właściwych w sprawie, tj. rynku wprowadzania do obrotu spłuczek podtynkowych, trans-
akcja nie doprowadzi do ograniczenia konkurencji3. Mając na uwadze wysokie udziały rynkowe 
Geberit i Sanitec, warto przyjrzeć się bliżej argumentom podnoszonym przez uczestników koncen-
tracji w toku postępowania antymonopolowego oraz ich ocenie dokonanej przez Prezesa UOKiK. 

Tytułem wstępu należy wskazać, iż pomimo że procedura zastrzeżeń wobec koncentracji 
(statement of objections) formalnie została wprowadzona do polskiego systemu prawa antymo-
nopolowego dopiero nowelizacją ustawy z 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumen-
tów, która weszła w życie 18 stycznia 2015 r.4, w praktyce Prezes UOKiK w swoich pismach miał 
w zwyczaju informować przedsiębiorców zgłaszających zamiar dokonania koncentracji o swoich 
wątpliwościach dotyczących transakcji, jeżeli udział łączących się podmiotów przekraczał próg 40% 
w rynku właściwym w danej sprawie. Należy bowiem pamiętać, że z takim udziałem rynkowym, 
tj. przekraczającym próg 40%, ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów wiąże domniemanie 
istnienia pozycji dominującej. Jednocześnie w art. 18 uokik wskazano, że Prezes UOKiK może 
wydać zgodę na koncentrację, o ile nie prowadzi ona do istotnego ograniczenia konkurencji, 
w szczególności poprzez powstanie lub umocnienie pozycji dominującej. W takich przypadkach, 
w dotychczasowej praktyce Prezes UOKiK, działając na podstawie art. 95 ust. 1 pkt 3 uokik, wzy-
wał strony postępowania do uzupełnienia zgłoszenia zamiaru koncentracji, zgodnie z pkt. 10.3.1 
i pkt. 10.3.2 załącznika do rozporządzenia Rady Ministrów z 17 lipca 2007 r. w sprawie zgłoszenia 
zamiaru koncentracji przedsiębiorców5 (tzw. WID), informacji o ewentualnych pozytywnych skut-
kach koncentracji równoważących jej negatywne skutki dla konkurencji, których występowanie 
mogłoby pozwolić na ewentualne podjęcie przez Prezesa UOKiK decyzji, o której mowa w art. 20 
ust. 2 uokik (tzw. zgoda szczególna). W takiej sytuacji przedsiębiorcy biorący udział w koncentracji 

1 Ustawa z 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 184) (dalej: uokik).
2 Decyzja Prezesa UOKiK z 30.01.2015 r., DKK-24/2015.
3 Komunikat prasowy dostępny pod adresem http://www.uokik.gov.pl/aktualnosci.php?news_id=11449 (31.03.2015).
4 Ustawa 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).
5 Dz.U. Nr 134, poz. 937. Uchylone z dniem 18.01.2015 r.
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musieli w szczególności wykazać, że zamierzona koncentracja przyczyni się do rozwoju ekono-
micznego lub postępu technicznego albo wywrze pozytywny wpływ na gospodarkę narodową. 

Pomimo bardzo wysokich udziałów rynkowych uczestników koncentracji, postępowanie an-
tymonopolowe w sprawie Geberit/Sanitec zostało zakończone wydaniem przez Prezesa UOKiK 
decyzji na podstawie art. 18 uokik. Jako przyczynę koncentracji, zgłaszający wskazał swoje plany 
rozwojowe oraz chęć wejścia na nowy rynek produktowy, na którym Geberit nie był przed doko-
naniem koncentracji obecny. W uzasadnieniu przyczyn koncentracji wskazano również na chęć 
rozszerzenia przez zgłaszającego dotychczasowej oferty produktów i dotarcie do nowych grup 
klientów końcowych6.

Dokonując analizy (porównania) portfolio uczestników koncentracji, Prezes UOKiK ustalił, 
że oferty Geberit i Sanitec są w znacznym stopniu komplementarne, a uczestnicy koncentracji 
są bezpośrednimi konkurentami tylko w przypadku dwóch kategorii produktowych, tj. spłuczek 
podtynkowych (wewnętrznych systemów spłukiwania toalet) oraz stelaży prysznicowych (natrysko-
wych), bidetowych, pisuarowych i umywalkowych. Na potrzeby oceny przedmiotowej koncentracji, 
Prezes UOKiK przyjął więc bardzo wąską defi nicję rynku właściwego w aspekcie produktowym, 
ograniczając ten rynek do wybranego produktu, tj. spłuczek podtynkowych7. Na poparcie swojej 
argumentacji dotyczącej wąskiego defi niowania rynku właściwego w aspekcie produktowym, 
Prezes UOKiK w uzasadnieniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie Geberit/Sanitec po-
wołał się na wyniki przeprowadzonego w toku postępowania tzw. badania rynku. Prezes UOKiK 
wystąpił do konkurentów oraz dystrybutorów uczestników koncentracji, działających na rynkach 
właściwych, na których działalność Geberit i Sanitec pokrywa się z pytaniami dotyczącymi m.in.: 
wielkości sprzedaży, stosowanych systemów dystrybucji oraz oceny substytucyjności poszcze-
gólnych produktów. Przedsiębiorcy uczestniczący w badaniu rynku wskazali m.in. na różnice 
w: kosztach produkcji, cenie dla ostatecznego klienta, możliwościach technicznych instalacji, 
nakładzie pracy i kosztach związanych z montażem, warunkach zabudowy, sposobie utrzymania 
czystości oraz na walory estetyczne poszczególnych systemów spłukiwania. Biorąc pod uwagę 
odpowiedzi ankietowanych przedsiębiorców, dotychczasowe orzecznictwo Komisji Europejskiej8 
oraz wydaną równolegle decyzję niemieckiego organu antymonopolowego (Bundeskartellamt)9, 
Prezes UOKiK przyjął, że rynkiem właściwym w analizowanej sprawie jest rynek wprowadzania 
do obrotu spłuczek podtynkowych, a rynek ten ma wymiar krajowy10.

Ponadto, w uzasadnieniu decyzji w sprawie Geberit/Sanitec Prezes UOKiK zwrócił uwagę, 
że rynek spłuczek podtynkowych jest mocno zróżnicowany pod względem cen. Fakt ten ma bez-
pośrednie przełożenie na praktykę rynkową, zgodnie z którą producenci zazwyczaj pozycjonują 
swoje produkty według trzech segmentów jakościowych i cenowych, tj. basic, standard i premium. 
Niemniej jednak każdy z producentów – zarówno uczestnicy koncentracji, jak i ich konkurenci – 
inaczej segmentuje swoje wyroby11. Dokonując analizy produktowej i cenowej w poszczególnych 

 6 Decyzja Prezesa UOKiK z 30.01.2015 r., DKK-24/2015, s. 3.
 7 Prezes UOKiK nie zgodził się z argumentacją Geberit, że toalety z zewnętrzną i wewnętrzną spłuczką są substytutami i powinny być rozpatrywane 
łącznie.
 8 Decyzja KE IV/M. 2397 BC Funds/Sanitec.
 9 Sprawa B1-208/14.
10 Decyzja Prezesa UOKiK z 30.01.2015 r., DKK-24/2015, s. 6–8.
11 Ibidem, s. 10.
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segmentach, Prezes UOKiK zbudował przekonywującą argumentację potwierdzającą tezę, że 
Geberit i Sanitec nie są bliskimi konkurentami, ponieważ:
1) Geberit specjalizuje się w spłuczkach podtynkowych w segmencie standard i premium, Sanitec 

zaś w segmencie basic i standard – Prezes UOKiK dokonał porównania danych sprzeda-
żowych uczestników koncentracji w poszczególnych segmentach oraz grupach produktów, 
tj. sprzedaży samodzielnej spłuczek wewnętrznych oraz w zestawie;

2) występuje istotne zróżnicowanie pod względem cen, jak i jakości sprzedawanych produktów 
– Prezes UOKiK wskazał, że ceny produktów oferowanych przez uczestników koncentracji 
w tym samym segmencie różnią się zauważalnie12;

3) podstawowa działalność uczestników koncentracji skupia się na odmiennych elementach 
techniki łazienkowej – w przypadku Geberitu spłuczki podtynkowe są podstawowym i głów-
nym produktem, natomiast Sanitec działa na rynku komplementarnym w stosunku do rynku 
spłuczek podtynkowych, tj. rynku misek ustępowych (WC).
Analizując rynek właściwy w przedmiotowej sprawie, Prezes UOKiK zwrócił uwagę na pod-

niesiony przez Geberit w zgłoszeniu zamiaru koncentracji i dodatkowo potwierdzony w badaniu 
rynku przez jednego z ankietowanych przedsiębiorców, argument dotyczący wzrostu sprzedaży 
spłuczek podtynkowych i panującego na rynku trendu wzrostowego13. W ocenie Prezesa UOKiK, 
wzrost sprzedaży spłuczek podtynkowych potwierdza, że analizowany rynek produktowy należy 
oceniać jako atrakcyjny dla obecnych i nowych uczestników rynku14. Dodatkowo Prezes UOKiK 
zajął stanowisko, iż analizowany rynek właściwy charakteryzuje się relatywnie niskimi barierami 
wejścia (szczególnie w segmentach basic i standard), ponieważ: 
1) brak jest barier prawnych i regulacyjnych, jak również w zakresie patentów; 
2) najistotniejsze koszty dotyczą konieczności znalezienia producenta lub samodzielnego roz-

poczęcia produkcji, a następnie zainwestowania w dystrybucję i marketing.
Kontynuując rozważania dotyczące dystrybucji, Prezes UOKiK podkreślił, że żaden z uczest-

ników koncentracji nie posiada własnej sieci sprzedaży hurtowej lub detalicznej. Korzystają oni 
z pośrednictwa niezależnych sieci hurtowni. Ponadto, Sanitec zaopatruje bezpośrednio sieci 
marketów budowlanych. Taki sam model sprzedaży stosują pozostali uczestnicy rynku. Prezes 
UOKiK wskazał również na rozdrobnienie panujące na rynku hurtowej dystrybucji wyrobów sa-
nitarnych w Polsce oraz na o wiele większą koncentrację na rynku sprzedaży detalicznej tych 
produktów w sieciach marketów budowlanych15. Dokonując analizy rynku właściwego od strony 
popytowej, Prezes UOKiK w znacznej mierze oparł swoje rozważania na wynikach przeprowa-
dzonego badania rynku. 

12 Ibidem, s. 10–11: „Najtańsza spłuczka podtynkowa Geberitu kosztuje ok. 827 PLN, zaś najdroższa spłuczka podtynkowa Sanitecu kosztuje ok. 
605 PLN. Oznacza to, że według cen z cenników detalicznych spłuczka podtynkowa Geberitu jest droższa od spłuczki Sanitec aż o około 37%. (…) 
Podobne różnice w cenach występują w przypadku sprzedaży hurtowej, gdzie ceny Geberitu różnią się od cen Sanitecu od 33 do 37%. Generalnie 
spłuczki oferowane przez Geberit są średnio o ok. 60% droższe od spłuczek Sanitecu”.
13 Ibidem, s. 13: „Polski rynek spłuczek podtynkowych wzrósł istotnie w okresie ostatniej dekady. W 2002 r. sprzedaż tego produktu wynosiła 145 tys. 
sztuk, zaś w 2014 r. wzrosła do 453 tys. sztuk. Stosowanie ich staje się coraz bardziej popularne (…). Jak podkreślił jeden z ankietowanych przedsię-
biorców „(…) Obecnie na spłuczki wewnętrzne przypada 1/3 toalet, ale trend jest wzrostowy”.
14 Ibidem, s. 13: „O atrakcyjności rynku świadczy fakt, że w ciągu ostatnich 5 lat kolejne fi rmy wprowadzały do sprzedaży spłuczki podtynkowe, np. Ideal 
Standard, Armatura Kraków, Hybner, Sanitop, Winkiel. Pod koniec 2014 r. sprzedaż w Polsce rozpoczął Villeroy & Boch. Ponadto hurtownicy, tacy jak 
Instal Konsorcjum, ABG czy Saint-Gobain Dystrybucja, oraz sieci DIY, np. Kingfi sher, samodzielnie zaczęły rozwijać sprzedaż spłuczek podtynkowych 
pod markami własnymi. Niektórzy istotni gracze międzynarodowi wciąż są nieobecni na polskim rynku (a których wejście jest możliwe), to np. japońska 
spółka Toto lub niemiecka Kohler. (…) Obecnie ponad 20 graczy rynkowych oferuje osobne spłuczki podtynkowe albo kompletne toalety”.
15 Ibidem, s. 14.
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Również w ramach przeprowadzonego w toku postępowania badania rynku, Prezes UOKiK 
zwrócił się do konkurentów uczestników koncentracji z prośbą o przedstawienie ich opinii na te-
mat planowanej koncentracji. Na uznanie zasługuje podjęta w omawianej sprawie przez Prezesa 
UOKiK próba wyważenia interesu uczestników koncentracji i pozostałych uczestników rynku. 
Należałoby bowiem być niepoprawnym optymistą, aby oczekiwać, że przedstawione przez konku-
rentów opinie na temat zamiaru koncentracji kluczowych graczy na rynku miałyby inny wydźwięk 
niż negatywny. Jak należało słusznie przypuszczać, w ocenie większości konkurentów analizowana 
koncentracja doprowadzi do wzmocnienia pozycji zgłaszającego, który jeszcze przed uzyskaniem 
zgody organu antymonopolowego uważany był za lidera rynku. Ponadto, wśród odpowiedzi an-
kietowanych przedsiębiorców, podnoszone były dodatkowe argumenty przeczące tezie o braku 
istotnego ograniczenia konkurencji przez planowaną transakcję, takie jak16:
1) koncentracja doprowadzi do zdominowania rynku przez Geberit;
2) koncentracja może utrudnić konkurowanie na rynku oraz wymusić obniżenie cen;
3) koncentracja doprowadzi do eliminacji dotychczasowych dostawców Sanitec oraz podnie-

sienia cen zestawów toalet wewnętrznych tego producenta;
4) efekty skali wypromują Geberit, natomiast stracą na znaczeniu produkty mniejszych producentów;
5) koncentracja niesie ryzyko, że Geberit wprowadzi nowy standard i poprzez wiązanie i pakie-

towanie wyrobów wyeliminuje innych producentów z dystrybucji.
Jako główny kontrargument dla podniesionych przez konkurentów kwestii, Prezes UOKiK 

wskazał okoliczność, że przedstawione przez nich opinie nie zawierały uzasadnień albo uzasad-
nienia były dość ograniczone. Jest to o tyle słuszna i trafna uwaga organu antymonopolowego, 
o ile ww. argumenty mogą zostać podniesione w każdej sprawie z zakresu kontroli koncentracji, 
w większości przypadków niezależnie od analizowanego rynku produktowego w konkretnej sprawie. 
Przedsiębiorcy biorący udział w badaniu rynku powinni jak najbardziej szczegółowo uargumentować 
swoje stanowisko, przedstawiając dowody (fakty) na poparcie wysuwanych tez. Powyższe uza-
sadnia również okoliczność, że zgodnie z art. 106 ust. 2 pkt 2 uokik, Prezes UOKiK może nałożyć 
na przedsiębiorcę, w drodze decyzji, karę pieniężną w wysokości stanowiącej równowartość do 
50 mln euro, jeżeli przedsiębiorca ten choćby nieumyślnie nie udzielił informacji żądanych przez 
Prezesa UOKiK na podstawie art. 50 uokik bądź udzielił nieprawdziwych lub wprowadzających 
w błąd informacji. Pouczenie o możliwości nałożenia kary umieszczane jest w korespondencji 
kierowanej przez Prezesa UOKiK do przedsiębiorców.

Dokonując podsumowania opinii uczestników rynku, Prezes UOKiK zauważył, że główne 
zaniepokojenie wśród konkurentów Geberit i Sanitec wywołały potencjalne antykonkurencyjne 
skutki koncentracji związane z zaistnieniem efektów konglomeratowych17 w postaci technicznego 
wiązania produktów lub też ich pakietowania18. 

Dokonując oceny przeprowadzonego przez Prezesa UOKiK badania rynku w związku z pro-
wadzonym postępowaniem w sprawie Geberit/Sanitec, należy z aprobatą przyjąć fakt, że badaniu 

16 Ibidem, s. 15.
17 Koncentracje konglomeratowe polegają na połączeniu przedsiębiorców, których relacje nie mają charakteru czysto horyzontalnego ani czysto 
wertykalnego, którzy jednak produkują produkty komplementarne lub produkty zakupywane przez tę samą grupę klientów do tego samego użytku 
końcowego. Połączenia konglomeratowe przynoszą często prokonkurencyjne skutki, zwłaszcza w zakresie produktów komplementarnych. Możliwymi 
efektami antykonkurencyjnymi takiej koncentracji mogą być: przeniesienie siły rynkowej z jednego rynku w zamiarze wykluczenia konkurencji na drugim 
rynku właściwym, np. poprzez sprzedaż pakietową lub wiązaną (leverage), a także wykorzystanie tzw. portfolio power. Zob. T. Skoczny (red.), Ustawa 
o ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa 2014, s. 676.
18 Ibidem, s. 16.



www.ikar.wz.uw.edu.pl            internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 2015, nr 4(4)

149 Teresa Kaczyńska            Szczegółowa analiza efektów konglomeratowych w praktyce Prezesa UOKiK149

poddana została duża grupa przedsiębiorców – 22 konkurentów oraz 30 dystrybutorów uczest-
ników koncentracji. Z dużą dozą prawdopodobieństwa można zatem przyjąć, że badaniem rynku 
została objęta reprezentatywna grupa podmiotów działających na rynku właściwym w analizowanej 
sprawie. Okoliczność ta nabiera znaczenia zwłaszcza w sytuacji, gdy pomimo bardzo wysokiego 
udziału w rynku przedsiębiorców biorących udział w koncentracji, istnieją argumenty wynikające 
z rynku (jego charakterystyki), które przemawiają za wydaniem przez organ antymonopolowy 
zgody bezwarunkowej na dokonanie koncentracji. 

W praktyce można zauważyć, że przedsiębiorcy będący uczestnikami koncentracji zazwyczaj 
obawiają się wyników badania rynku prowadzonego w ramach dotyczącego ich postępowania 
antymonopolowego. Sprawa Geberit/Sanitec jest doskonałym przykładem tego, że wyniki analizy 
rynku przeprowadzonej na podstawie odpowiedzi ankietowanych przedsiębiorców (pozostałych 
uczestników rynku) mogą mieć charakter obosieczny i mogą przechylić szalę z argumentami 
na korzyść uczestników koncentracji. Analizując odpowiedzi przedsiębiorców biorących udział 
w badaniu rynku w sprawie Geberit/Sanitec, Prezes UOKiK zauważył m.in., że w opinii niektórych 
konkurentów i dystrybutorów19:
1) zamierzoną koncentrację należy ocenić jako neutralną;
2) po przeprowadzeniu koncentracji i tak będzie działać jeszcze wielu producentów spłuczek 

podtynkowych;
3) oferty Geberitu i Sanitecu uzupełniają się, a w mniejszym stopniu konkurują i po koncentracji 

wciąż pozostanie wielu innych dostawców;
4) tendencja do uzupełniania portfolio produktowego o miski ustępowe przez producentów sy-

stemów spłukiwania wydaje się być naturalnym kierunkiem rozwoju biznesu;
5) zamiar koncentracji Geberit i Sanitec ma na celu obniżenie kosztów i poszerzenie rynków 

zbytu i nie wpłynie znacząco na rynek produkcji i sprzedaży w Polsce;
6) tworzenie i rozwój sprzedaży zestawów toaletowych nigdy nie będzie stanowiło dominującej 

formy sprzedaży; 
7) w związku z dość dużym rozdrobnieniem, dużą ilością producentów, dostawców tych ele-

mentów, a także różnorodnością produktów na polskim rynku, nie wydaje (...) się możliwe 
i prawdopodobne zaoferowanie przez Geberit po przejęciu Sanitec takich wewnętrznych 
systemów spłukiwania toalet, które by pasowały jedynie do tych wyrobów;

8) koncentracja przyczyni się do polepszenia dostępności produktów uczestników koncentracji 
dla hurtowni.
Tak więc negatywną opinię o koncentracji wyraziło jedynie dwóch (spośród 30) dystrybuto-

rów techniki sanitarnej, wskazując, że wzmocnienie pozycji Geberitu może wpłynąć negatywnie 
na ceny produktów.

Mając na uwadze całokształt zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego, m.in. infor-
macji przedstawionych przez zgłaszającego w zgłoszeniu zamiaru koncentracji, jak również wyniki 
przeprowadzonego badania rynku, Prezes UOKiK uznał, że pomimo przekroczenia granicy 40% 
udziału w rynku właściwym Geberit nie będzie mógł działać niezależnie od konkurentów, kontra-
hentów i konsumentów. Jak wskazał Prezes UOKiK w uzasadnieniu decyzji w sprawie Geberit/
Sanitec, pozycja rynkowa zgłaszającego, choć niewątpliwie silna, nie będzie jednak stwarzała 

19 Ibidem, s. 16–17.
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mu możliwości do samodzielnego kształtowania cen spłuczek podtynkowych20. Na poparcie po-
stawionej tezy Prezes UOKiK przywołał następujące argumenty (po części omówione powyżej):
1) struktura rynku właściwego potwierdza, że Geberit ciągle będzie spotykał się z bardzo silną 

konkurencją – zarówno o charakterze krajowym, jak i międzynarodowym;
2) rynek właściwy charakteryzuje się relatywnie niskimi kosztami wejścia na rynek;
3) występuje szeroka dostępność producentów komponentów lub całych spłuczek podtynko-

wych, którzy są w stanie produkować te wyroby na zlecenie;
4) Geberit i Sanitec nie są najbliższymi konkurentami na wspólnym rynku, ponieważ:

a) uczestnicy koncentracji konkurują o inne grupy klientów, oferując im odmienne produkty;
b) Geberit oferuje wyłącznie spłuczki podtynkowe i na ich promocji się koncentruje, nato-

miast portfolio Sanitec obejmuje produkcję ceramicznych wyrobów sanitarnych (tj. toalet, 
pisuarów, bidetów, brodzików i umywalek) oraz wyrobów nieceramicznych (tj. spłuczek 
podtynkowych, wanien, kabin prysznicowych i ścianek prysznicowych);

c) dla Sanitec priorytetem jest sprzedaż ceramiki, a spłuczki podtynkowe są elementem 
zwiększającym tę sprzedaż,

d) o braku bliskości konkurencji świadczy porównanie cen spłuczek podtynkowych Geberit 
i Sanitec – Sanitec konkuruje głównie niską ceną i celuje w segment najtańszy i ekono-
miczny, a Geberit dostarcza produkty z najwyższej półki cenowej oraz celuje w wyższy 
standard ekonomiczny i luksusowy; 

e) Geberit sprzedaje swoje spłuczki podtynkowe jedynie poprzez hurtownie specjalistycznie, 
których głównymi odbiorcami są instalatorzy, a produkty Sanitec dostępne są przede 
wszystkim w marketach budowlanych, gdzie może nabyć je każdy;

f) znaczna część budżetu reklamowego Geberit przeznaczana jest na szkolenia specjali-
styczne i zapewnienie wsparcia technicznego dla instalatorów i projektantów instalacji 
technicznych.

Dokonując oceny koncentracji Geberit/Sanitec, w toku bardzo szczegółowej analizy efektów 
konglomeratowych przedmiotowej transakcji, Prezes UOKiK przeanalizował teorie możliwych skut-
ków antykonkurencyjnych21. Tytułem wyjaśnienia, wskazać należy, że zgodnie z Wyjaśnieniami 
dotyczącymi oceny przez Prezesa UOKiK zgłaszanych koncentracji22 (dalej: Wyjaśnienia), czyn-
nikami branymi pod uwagę przy ocenie możliwych efektów konglomeratowych są m.in.23:
1) brak sprzedaży pakietowej danych produktów na rynku;
2) wysoka konkurencyjność rynków, które ewentualnie miałyby być przedmiotem antykonku-

rencyjnych praktyk;
3) brak bliskiej komplementarności między produktami, w których sprzedaży przedsiębiorca 

posiada silną pozycję;
4) możliwość replikacji strategii sprzedaży pakietowej przez konkurentów łączących się przed-

siębiorców (we współpracy z dostawcami drugiego produktu); 
5) dysproporcje w wielkości bazy konsumenckiej między produktem wiążącym i wiązanym powo-

dujące, iż nawet maksymalne jej wykorzystanie nie mogłoby prowadzić do zamknięcia rynku.
20 Ibidem, s. 20–21.
21 Ibidem, s. 23–24.
22 Pobrano z: www.uokik.gov.pl/download.php?plik=11899 (24.04.2015).
23 Wyjaśnienia i cytowane tam orzecznictwo, s. 65–66.
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W sprawie Geberit/Sanitec Prezes UOKiK posłużył się teoriami możliwych skutków anty-
konkurencyjnych celem zbadania, na ile możliwe są do zastosowania strategie wiązania lub 
pakietowania produktów przez Geberit z wykorzystaniem jego pozycji na rynku wprowadzania 
do obrotu spłuczek podtynkowych oraz ceramiki łazienkowej z oferty Sanitec. Potencjalne efekty 
konglomeratowe ocenione zostały przez Prezesa UOKiK przez pryzmat możliwości wykorzystania 
przez uczestników koncentracji24:
1) praktyki czystego pakietowania produktów (pure bundling);
2) praktyki mieszanego pakietowania produktów (mixed bundling); oraz
3) praktyki technicznego wiązania produktów (technical tying).

Przeprowadzenie szczegółowej analizy efektów konglomeratowych – dawno niewidziane 
w praktyce decyzyjnej Prezesa UOKiK – należy bez wątpienia ocenić jak najbardziej pozytywnie. 
Niepoprzestanie przez Prezesa UOKiK na wskazaniu wysokich udziałów rynkowych jednego 
z uczestników koncentracji z pewnością jest przejawem ekonomicznego podejścia polskiego or-
ganu ochrony konkurencji do spraw z zakresu koncentracji. 

Teresa Kaczyńska 
doktorantka w Katedrze Prawa Gospodarczego Publicznego Wydziału Prawa Uniwersytetu 
w Białymstoku; 
e-mail: teresa_kaczynska@wp.pl

24 Decyzja Prezesa UOKiK z 30.01.2015 r., DKK-24/2015, s. 23–24.
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Sprawozdanie 
z 19. Otwartego Seminarium Doktoranckiego CARS 

Odpowiedzialność spółek-matek w polskim prawie ochrony 
konkurencji a koncepcja winy podmiotu kolektywnego, 

Warszawa, 24 marca 2015 r.

24 marca 2015 r. na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego odbyło się 19. Otwarte 
Seminarium Doktoranckie CARS pn. Odpowiedzialność spółek-matek w polskim prawie ochrony 
konkurencji a koncepcja winy podmiotu kolektywnego. Wystąpienie pierwszego prelegenta, Piotra 
Semeniuka, dotyczyło zagadnienia administracyjnej odpowiedzialności podmiotów kolektywnych 
w prawie konkurencji. Główną kwestią wystąpienia Referenta było pytanie czy organ ochrony 
konkurencji może nakładać kary pieniężne na spółki-matki za zachowania spółek-córek oraz jakie 
przesłanki subiektywne warunkują możliwość nakładania takich kar. Po zaprezentowaniu unijnej 
koncepcji odpowiedzialności w ramach single economic unit, Piotr Semeniuk omówił również 
kwestię odpowiedzialności antymonopolowej w ramach podmiotów zbiorowych, w których istnieje 
hierarchiczna struktura decyzyjna, w świetle prawa polskiego. Referent porównał odpowiedzial-
ność podmiotów zbiorowych z odpowiedzialnością w ramach koncepcji single economic unit. 
Poruszone zostały również różne kwestie związane z nowelizacją ustawy o ochronie konkurencji 
i konsumentów (dalej: uokik), w ramach której wprowadzona została m.in. odpowiedzialność ad-
ministracyjna osób „zarządzających przedsiębiorstwem”.

Po wystąpieniu Piotra Semeniuka swoje uwagi przedstawiły dr hab. Anna Piszcz i dr hab. 
Agata Jurkowska-Gomułka. Dr hab. A. Piszcz zwróciła m.in. uwagę na rozróżn ienie kwestii odpo-
wiedzialności od kwestii winy w przepisach uokik. Koreferentka podkreśliła, że przepisy dotyczące 
odpowiedzialności przedsiębiorców nie mogą być interpretowane rozszerzająco, natomiast kon-
cepcja single economic unit może być wykorzystywana na korzyść przedsiębiorców. Podkreśliła 
ona również, że w świetle dotychczasowego ubogiego orzecznictwa SOKiK defi nicja przedsię-
biorcy z uokik dotyczy pojedynczych przedsiębiorców i tym samym rożni się od unijnej koncepcji 
dotyczącej single economic unit. 

Dr hab. Agata Jurkowska-Gomułka zauważyła, że brak polskiego orzecznictwa hamuje żywą 
dyskusję dotyczącą kwestii odpowiedzialności spółek-matek za działania spółek-córek, a orzecz-
nictwo unijne może jedynie w niewielkim stopniu służyć rozwojowi polskiej praktyki. Koreferentka 
zwróciła uwagę na kilka kwestii związanych z głównym tematem spotkania, m.in. na pytanie czy 
podpisanie przez Unię Europejską EKPCz nie zrodzi obowiązku zmiany dotychczasowego podejścia 
TSUE. Zastanawiała się również czy ścisła wykładnia przepisów dotyczących odpowiedzialności 
przedsiębiorcy nie wpływa negatywnie na skuteczność prawa ochrony konkurencji.

Po ww. wystąpieniach wywiązała się żywa dyskusja dotycząca przesłanek odpowiedzialności 
oraz nakładania kar pieniężnych na przedsiębiorców w Polsce oraz w UE. Niektórzy dyskutanci 
podkreślali, że de lege lata brak jest podstawy prawnej w ustawie o ochronie konkurencji i kon-
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sumentów do obarczania spółek-matek odpowiedzialnością za działania spółek-córek. W toku 
dyskusji pojawił się też postulat de lege ferenda, by wprowadzić stosowną regulację, która okre-
śliłaby w sposób jasny przesłanki odpowiedzialności zarówno w ramach single economic unit, jak 
i w ramach podmiotów zbiorowych, co wzmocniłoby pewność prawną.

Marta Michałek
doktorantka WPiA UW/Université de Fribourg, prawnik w kancelarii Clifford Chance; 
e-mail: marta.maria.michalek@gmail.com
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Sprawozdanie z konferencji 
pn. Ten Years of Decentralized EU Competition Law 

Enforcement: Success or Failure? 
Amsterdam, 14 listopada 2014 r. 

14 listopada 2014 r. na Uniwersytecie w Amsterdamie, w Amsterdam Centre for European 
Law and Governance (ACELG) odbyła się konferencja, której przedmiotem była ocena dorobku 
wdrażania reguł konkurencji w związku z upływem 10 lat obowiązywania rozporządzenia 1/20031. 
Przyczynkiem, a także tłem zorganizowanej konferencji był Komunikat Komisji Europejskiej (dalej: 
Komisja) „Dziesięć lat egzekwowania prawa ochrony konkurencji na podstawie rozporządzenia 
1/2003 – osiągnięcia i perspektywy”2 oraz towarzyszący mu Commission Staff Working Document 
– Enhancing Competition Enforcement by the Member States’ Competition Authorities: Institutional 
and Procedural Issues3.

Konferencja zgromadziła przedstawicieli świata akademickiego, praktyki, a także krajowych 
organów antymonopolowych i Komisji Europejskiej m.in. z Holandii, Belgii, Wielkiej Brytanii, Litwy, 
Portugalii, Irlandii, Polski oraz Włoch, którzy przedstawili i przedyskutowali wraz z uczestnika-
mi kluczowe zagadnienia w aspekcie funkcjonowania i skutków wprowadzenia rozporządzenia 
1/2003 z perspektywy 10 lat obowiązywania jego przepisów. W niniejszym sprawozdaniu przed-
stawiono skrót wybranych wystąpień, obrazujący przebieg konferencji oraz dyskutowane w jej 
trakcie zagadnienia. Informacje na temat konferencji oraz część materiałów można znaleźć także 
na stronie internetowej ACELG4.

W słowie wstępnym, poprzedzającym główne wystąpienia, reprezentująca gospodarza, 
Profesor Deirdre Curtin stwierdziła, iż przyszłość Unii Europejskiej (UE), decentralizacja wdra-
żania reguł konkurencji, różnych rodzajów polityki UE w tym zakresie, a także przyszłość prawa 
konkurencji UE jest w dużej mierze wypadkową kryzysu, z jakim mamy do czynienia w UE. W tym 
kontekście postawione powinno także zostać pytanie o model wdrażania reguł konkurencji i jego 
efektywność. W nawiązaniu do tego, przewodniczący pierwszej części konferencji, Profesor Rein 
Wesseling (ACELG), we wprowadzeniu stwierdził, iż w zakresie powyższej oceny z jednej strony 
powinny być wzięte pod uwagę kwestie materialnoprawne, w szczególności dotyczące zwalczania 
karteli, kontroli koncentracji itd., z drugiej zaś – istotne są również zagadnienia proceduralne oraz 
konstytucyjne zarówno na poziomie UE, jak i poszczególnych państw członkowskich.

Zabierając głos w ramach pierwszego wystąpienia w tej części, Profesor Giorgio Monti (European 
University Institute) wyraził krytyczny pogląd w odniesieniu do doświadczeń po wprowadzeniu roz-
porządzenia 1/2003, w szczególności w zakresie decentralizacji wdrażania prawa konkurencji oraz 
transgranicznej współpracy organów ochrony konkurencji państw członkowskich. Profesor Monti 

1 Rozporządzenie Rady (WE) nr 1/2003 z 16.12.2002 r. w sprawie wprowadzenia w życie reguł konkurencji ustanowionych w art. 81 i 82 (Dz. Urz. 
L 001, 04/01/2003, s. 1–25).
2 COM(2014) 453.
3 SWD(2014) 231/2.
4 Pobrano z: http://acelg.uva.nl/news/events/content/conferences/2014/11/acelg-iv.html (27.03.2015).
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postawił m.in. pytanie o to, jak zmierzyć sukces rozporządzenia 1/2003 wskazywany w dokumentach 
Komisji, w szczególności w odniesieniu do priorytetów oraz skuteczności stosowanych środków. 
Czy właściwą miarą będzie tutaj zestawienie liczby decyzji wydanych przez Komisję (134) oraz kra-
jowe organy ochrony konkurencji (736)? Prelegent wskazał również na pewną rozbieżność celów 
postawionych przez Białą Księgę5 (decentralizacja) i skutków osiągniętych w wyniku stosowania 
rozporządzenia 1/2003 (centralizacja). Ponadto Profesor Monti wskazał na pewien paradoks pole-
gający na tym, iż krajowe organy ochrony konkurencji, stosując unijne prawo konkurencji, nie robią 
tego w interesie wspólnoty (UE). W tym zakresie prelegent wskazał na kwestię obliczania wysoko-
ści kary pieniężnej wyłącznie w relacji do obrotów przedsiębiorcy w państwie członkowskim, a nie 
w innych państwach członkowskich, nawet jeżeli skutek działania antykonkurencyjnego ma efekt 
transgraniczny. Z zastrzeżeniem wyjątków stwierdził, iż organy krajowe nie chcą wydawać decyzji, 
w których opierałyby się na obrotach przedsiębiorcy w innych państwach członkowskich, przez co 
nie jest osiągany efekt wspólnotowy. Wskazał równocześnie na przypadki współpracy pomiędzy 
holenderskim i niemieckim organem antymonopolowym, która skutkowała zmniejszeniem kary nało-
żonej na przedsiębiorcę, ze względu na jego możliwe bankructwo. Prelegent wskazał równocześnie 
na jeden przypadek holenderskiego organu ochrony konkurencji, który nałożył na przedsiębiorcę 
karę w relacji do obrotów osiągniętych poza granicami Holandii. Konkludując, Profesor Monti stwier-
dził, iż krajowe organy ochrony konkurencji powinny współpracować transgranicznie, łącząc tego 
rodzaju sprawy do jednego postępowania. Do tego jednak potrzebne są odpowiednie kompetencje 
(umiejętności) krajowych organów do zajmowania się sprawami transgranicznymi.

Po tym wystąpieniu wywiązała się krótka dyskusja z udziałem m.in. Dr. Pietera van Cley-
nenbreugela (Leiden University, Holandia), w której pojawiły się następujące zagadnienia. Po 
pierwsze, padło pytanie o rzeczywisty postęp na przestrzeni 10 lat we wdrażaniu unijnych reguł 
konkurencji. W tym zakresie Profesor Cleynenbreugel stwierdził, że obecny system jest nadal 
zorientowany na Komisję, która jest „“alfą i omegą” w sprawach ochrony konkurencji (primus 
super pares), gdyż system nie daje realnego wyboru krajowym organom ochrony konkurencji. 
Ponadto, krajowe organy ochrony konkurencji nadal skoncentrowane są na stosowaniu prawa 
krajowego. Potrzebne jest zatem ponowne przemyślenie relacji pomiędzy instytucjami UE a kra-
jowymi organami ochrony konkurencji, ponieważ obecnie działalność tych ostatnich ma prawie 
wyłącznie wymiar krajowy. Jedną z konkluzji, jaka się w tym zakresie pojawiła, było stwierdzenie, 
iż kierunkiem działania powinno być dążenie do skupienia działań krajowych organów ochrony 
konkurencji, a w konsekwencji ustalenie, jak defi niować priorytety w zakresie poszczególnych 
spraw na poziomie krajowym. Konieczne jest także zachowanie transparentności i zaufania po-
między poszczególnymi organami.

W odpowiedzi na powyższe wywiązała się ogólna dyskusja, w której poruszone zostały m.in. 
takie zagadnienia, jak środki, które należy zastosować, aby podnieść koordynacyjną rolę Komi-
sji oraz potrzeba rewizji krajowych przepisów w celu podniesienia zdolności krajowych organów 
konkurencji do zajmowania się międzynarodowymi kartelami. W odpowiedzi na to Profesor Monti 
potwierdził zarówno konieczność podjęcia odpowiednich działań na szczeblu UE, jak i być może 
zmian w krajowych regulacjach.

5 White paper on modernization of the rules implementing articles 85 and 86 of the EC Treaty Commission programme No 99/027. Pobrano z: http://
europa.eu/documents/comm/white_papers/pdf/com99_101_en.pdf (27.03.2015).
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Następna część konferencji poświęcona była ujęciu problemu z perspektywy krajowych organów 
ochrony konkurencji i instytucji UE. Dlatego też w tej części głos zabrali przedstawiciele Komisji oraz 
organów krajowych z Litwy, Belgii i Portugalii. Panel poprowadził Profesor René Smits (ACELG). 

Jako pierwszy wystąpił Jeroen Capiau (DG Comp) wskazując, iż w ciągu 10 lat Komisja wydała 
665 decyzji, przy 122 decyzjach organów krajowych. W odniesieniu do spójności w stosowaniu pra-
wa konkurencji – krajowego i UE – zdaniem prelegenta taka spójność została zapewniona w toku 
stosowania rozporządzenia 1/2003. Przedstawiciel Komisji wskazał równocześnie na obszary, które 
wymagają działań Komisji. Są to m.in. zapewnienie niezależności organom krajowym (brak narzu-
cania kształtu i funkcjonowania tych organów), autonomia, efektywność, konieczność zapewnienia 
większych zasobów organom krajowym (fi nansowych i niezbędnej, wykwalifi kowanej kadry) oraz 
gwarancji niezależności, w tym autonomii budżetowej jako głównej gwarancji tej niezależności. 
Ponadto wskazał, iż stosowanie prawa UE przez organy krajowe odbywa się według odmiennych 
procedur (patchwork narodowych przepisów). Zatem należy zapewnić organom krajowym efektyw-
ność i spójność ich działań. Prelegent zwrócił także uwagę, iż pomimo że na poziomie UE nie nastą-
piła harmonizacja w odniesieniu do nakładanych kar, a naruszenia prawa konkurencji procedowane 
są według odmiennych przepisów (cywilnych, administracyjnych, karnych), to jednak w większości 
krajów próg 10% obrotów przyjęty został jako maksymalna wysokość kar z tytułu tych naruszeń.

Następnie głos zabrał Šarūnas Keserauskas, kierujący litewskim organem ochrony konkurencji. 
Na początku wskazał na specyfi czne uwarunkowania, w jakich działa kierowany przez niego organ, 
do których należą mały rynek, mała społeczność gospodarcza, a także ścisłe związki gospodarki 
i polityki. To powoduje, iż realia, w jakich działa ten organ, są szczególne, czego przykładem było 
spotkanie z premierem Litwy i dyskusja na temat cen w kontekście embarga nałożonego przez Rosję. 
W związku z powyższym rynek litewski jako stosunkowo nowy rynek jest szczególnie „wrażliwy”, 
a organ ochrony konkurencji jest nierzadko postrzegany jako regulator cen. Niejednokrotnie zdarza 
się zatem, iż wymaga się od organu ochrony konkurencji interwencji na rynku paliwa czy sprzedaży 
detalicznej. Generalnie odczuwalna jest duża presja ze strony polityków i niejednokrotnie pojawiają 
się oskarżenia o zbyt dużą niezależność organu antymonopolowego. Taka niezależność w istocie 
istnieje. Jej wyrazem jest m.in. to, iż zdecydowana większość kar nakładanych przez organ antymo-
nopolowy dotyczy sektora publicznego, w tym pomocy publicznej. Największym jednak wyzwaniem 
według prelegenta są związki polityki z biznesem, w szczególności w odniesieniu do zapewnienia 
niezależności urzędowi. Jako przykłady prelegent podał nieuczciwe praktyki (wzrost cen w relacji do 
żądań wszczęcia postępowania i nałożenia kary), żądanie zmniejszenia kary nałożonej w sektorze 
paliwowym czy kontroli koncentracji w sektorze gazowym oraz zmiany w podejściu rządu w odnie-
sieniu do określonych spraw w zależności od zmian na scenie politycznej.

Z kolei głos zabrał Profesor Jacques Steenbergen, prezes belgijskiego organu ochrony 
konkurencji. Podkreślił konieczność skupienia się na relacjach pomiędzy Komisją i krajowymi 
organami ochrony konkurencji oraz zapewnienia odpowiedniej współpracy. Konieczne jest także 
zapewnienie odpowiedniej wymiany informacji pomiędzy krajowymi organami ochrony konkurencji, 
także o sprawach krajowych. Po raz kolejny została podkreślona też kwestia zapewnienia nieza-
leżności i fi nansowania organów ochrony konkurencji. Prelegent zaproponował również przyjęcie 
rozwiązania polegającego na kalkulacji kar bazującej na obrotach osiąganych w UE oraz wstrzy-
mywania innych postępowań, a także konsultacji w tym zakresie z innymi organami prowadzącymi 
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postępowania, także w kontekście zasady ne bis in idem. Podobna współpraca i wymiana infor-
macji powinna mieć miejsce w przypadku kontroli koncentracji, aby uniknąć sprzecznych decyzji 
(m.in. spowodowanych odmiennym podejściem poszczególnych organów krajowych).

Następnie, jako ostatnia w tym panelu, zabrała głos Mariana Tavares, szefowa gabinetu preze-
sa portugalskiego organu ochrony konkurencji. W odniesieniu do instytucjonalnych ram stworzonych 
przez rozporządzenie 1/2003 prelegentka stwierdziła, iż dają one dużą swobodę w nadawaniu kształtu 
krajowym organom ochrony konkurencji. Przywołała też wymienione już wcześniej elementy, takie jak 
z jednej strony sprawiedliwość proceduralna, z drugiej zaś – zapewnienie skuteczności w działaniu 
organu ochrony konkurencji, co wiąże się z potrzebą posiadania odpowiednich zasobów kadrowych 
i fi nansowych. Nie wystarczy bowiem posiadanie uprawnień, skoro nie ma zasobów odpowiednich do 
ich realizacji. W tym zakresie kryzys w strefi e UE wpłynął na ograniczenie zarówno zasobów ludzkich, 
jak i fi nansowych. Nowe prawo obowiązujące w tym zakresie w Portugalii6 wprowadziło jako generalne 
zasady niezależność, nadzór, kompetencje do nakładania sankcji oraz ochronę praw konsumenta. 
Funkcje te, w tym niezależność, potwierdzone zostały w regulaminie organizacyjnym portugalskie-
go organu antymonopolowego. Pojawiły się też takie elementy, jak z jednej strony transfer środków 
z sektorów regulowanych (pomiędzy 5,5–7%), ograniczenie niezależności w zarządzaniu organem 
ochrony konkurencji, wstrzymanie wzrostu zarobków oraz możliwość rekrutacji pracowników do organu 
ochrony konkurencji wyłącznie po wyrażeniu zgody przez ministra gospodarki. 

Po tych wystąpieniach wywiązała się ogólna dyskusja dotycząca poruszonych zagadnień, 
w szczególności sytuacji przed i po wejściu w życie rozporządzenia 1/2003. Wynikało z niej, iż 
w istocie problem nie sprowadza się do indywidulanych spraw, ale generalnie do współpracy (czy 
też jej braku) pomiędzy organami ochrony konkurencji.

Sesja popołudniowa dotyczyła decentralizacji wdrażania regulacji gospodarczych UE przez 
organy państw członkowskich w sektorach regulowanych.

Pierwszemu panelowi przewodniczyła Profesor Annette Schrauwen (ACELG). W tej części, jako 
pierwszy wystąpił Profesor Cosmo Graham (University of Leicester), przedstawiając zagadnienie 
decentralizacji wdrażania unijnych reguł konkurencji przez regulatorów sektorowych z perspektywy 
Wielkiej Brytanii. W tym kontekście Profesor Graham omówiła model stosowany obecnie w Wielkiej 
Brytanii. Polega on na tym, iż w zakresie reguł konkurencji, w poszczególnych sektorach kompeten-
tne są zarówno CMA7, jak i regulatorzy sektorowi. Prawo ochrony konkurencji, stanowiące w istocie 
kopię prawa unijnego, znajduje zastosowanie w sektorach telekomunikacyjnym, energetycznym, 
wodnym, kolejowym i lotnictwa cywilnego. Pojawia się zatem pytanie, jak radzić sobie w przypad-
ku konfl iktu regulatorów z organem antymonopolowym. Regułą w takich przypadkach jest najpierw 
rozważenie zastosowania prawa ochrony konkurencji, a dopiero następnie regulacji sektorowych. 
Zdaniem prelegentki rozpoczyna się nowa era w dziejach brytyjskiego organu konkurencji, prze-
jawiająca się w większej liczbie spraw, co jest spowodowane pojawianiem się nowych obszarów 
w działaniu tego organu, jak zdrowie czy usługi fi nansowe (więcej spraw – więcej decyzji).

Kolejne wystąpienie dotyczyło nowej roli najwyższego sądu administracyjnego i ochrony 
interesów konsumentów sektora energetycznego w Holandii. Prelegentką była Profesor Saskia 
Lavrijssen (University of Amsterdam). Zdaniem Pani Profesor siła narodowych organów wzrasta 

6 Framework Law on Regulatory Authorities nr 67/2013 z 28.08.2013 r.
7 Do 1.04.2014 r. the Offi ce of Fair Trading (OFT), którego funkcje w większości przejęte zostały przez the Competition and Markets Authority (CMA).
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ze względu na rolę UE. W tym zakresie konieczne jest jednak zapewnienie politycznej niezależ-
ności krajowym organom regulacyjnym. Organy te odgrywają kluczową rolę w zdecentralizowanym 
stosowaniu prawa UE i prawa krajowego w sektorze energetycznym. Prelegentka zwróciła także 
uwagę na takie kryteria, jak zapewnienie efektywnej ochrony prawnej (jako generalnej zasady) 
oraz zapewnienie odpowiednich reguł proceduralnych. 

Następnie Winfred Knibbeler (Freshfi elds Bruckhaus Deringer, Amsterdam) przedstawił swoje 
uwagi w odniesieniu do potencjalnego konfl iktu mogącego wystąpić pomiędzy orzeczeniami są-
dów krajowych oraz rekomendacjami Komisji z perspektywy holenderskiej. Zdaniem prelegenta 
harmonizac ja regulacji w sektorze telekomunikacyjnym na poziomie UE prowadzi do konfl iktu 
pomiędzy rekomendacjami Komisji a orzeczeniami sądów krajowych. Wprawdzie Komisja nie ma 
prawa sprzeciwu, ale może podjąć dalsze środki harmonizacyjne. W konsekwencji pojawia się 
pytanie, jaka jest natura rekomendacji wydawanych przez Komisję i czy mają one moc wiążącą, 
czy też należy je nadal uznawać za soft law. Po tym odbyła się ogólna dyskusja, w trakcie której 
poruszono kwestię charakteru soft law w kontekście prawa traktatowego i podkreślono, iż wpraw-
dzie tego rodzaju regulacje znajdują umocowanie w traktatach, jednak nie mają mocy wiążącej.

W ostatniej części konferencji odbyła się dyskusja plenarna, której przyświecało pytanie czy 
decentralizację prawa konkurencji należy uznać za udaną. Dyskusji przewodniczyli Profesor Rein 
Wesseling i Prof. René Smits (ACELG), którzy zaprezentowali wyniki przeprowadzonej ankiety. 
Zgodnie z nimi 95% uczestników konferencji opowiedziało się za sukcesem, a tylko 5% uznało, 
iż jest to porażka. Równocześnie zostały przedstawione dodatkowe środki, jakie powinny być za-
stosowane, aby zapewnić lepszą, optymalną decentralizację wdrażania reguł konkurencji zgodnie 
z rozporządzeniem 1/2003. W tym zakresie zostały wymienione m.in.: wytyczne w odniesieniu do 
programów compliance, więcej wytycznych w zakresie polityki nakładania kar, harmonizacja reguł 
proceduralnych, dzielenie się informacjami, źródłami oraz doświadczeniami pomiędzy krajowymi 
organami ochrony konkurencji oraz większa dostępność decyzji organów antymonopolowych 
i wyroków sądów.

W podsumowaniu należy stwierdzić, iż konferencja stanowiła ciekawą próbę podsumowania 
10 lat obowiązywania rozporządzenia 1/2003 oraz doświadczeń zarówno z perspektywy poszcze-
gólnych państw członkowskich i organów antymonopolowych, jak i instytucji UE, w szczególności 
Komisji. Nie brak było głosów krytycznych, choć sporo było też poglądów uznających ten okres 
za sukces we wdrażaniu reguł konkurencji zarówno na poziomie UE, jak i państw członkowskich. 
Wśród najczęściej pojawiających się postulatów – w części spowodowanych z pewnością kryzysem 
ekonomicznym w strefi e euro – wymienić należy potrzebę zapewnienia niezależności politycznej 
i fi nansowej organów ochrony konkurencji, a w szczególności niezbędnych zasobów ludzkich 
i fi nansowych. Kwestią pojawiającą się bardzo często była też potrzeba współpracy i wymiany 
informacji pomiędzy krajowymi organami ochrony konkurencji. Należy mieć nadzieję, iż przynaj-
mniej część z przedstawionych postulatów zostanie uwzględniona w planowaniu polityki ochrony 
konkurencji zarówno na poziomie krajowym, jak i unijnym. 

Dr Dominik Wolski
radca prawny; 
e-mail: dominik.wolski@wolski-legal.com
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Sprawozdanie z II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej 
pn. Konsument na rynku kolejowych przewozów pasażerskich 

Łódź, 18 marca 2015 r.

18 marca 2015 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego (WPiA UŁ) od-
była się II Ogólnopolska Konferencja Naukowa pn. Konsument na rynku kolejowych przewozów 
pasażerskich. Wydarzenie zostało po raz drugi zorganizowane dzięki współpracy Naukowego Koła 
Prawa Energetycznego i Innych Sektorów Infrastrukturalnych Uniwersytetu Łódzkiego (NKPEiISI) 
oraz Polskiej Fundacji Prawa Konkurencji i Regulacji Sektorowej Ius Publicum w Warszawie. 
Patronat honorowy nad konferencją sprawowali: Prezes Urzędu Transportu Kolejowego (UTK), 
Marszałek Województwa Łódzkiego, Okręgowa Rada Adwokacka w Łodzi oraz Instytut Sobieskiego 
w Warszawie. Patronem strategicznym była Kancelaria Jasak Jurczak Głowacki Adwokaci sp.p. 
w Łodzi, która udzieliła organizatorom znacznego wsparcia fi nansowego oraz organizacyjnego. 

Wydarzenie było kontynuacją I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pn. Konsument na ryn-
ku kolejowych przywozów pasażerskich, która odbyła się 10 marca 2014 r. na Wydziale Prawa 
i Administracji Uniwersytetu Śląskiego (WPiA UŚ) w Katowicach. Sprawozdanie z pierwszej edycji 
konferencji ukazało się m.in. w iKAR1.

Konferencja miała na celu przeanalizowanie rozwoju regionalnych kolei, przestrzegania przez 
przewoźników kolejowych praw konsumenta oraz pozycji Prezesa UTK.

Konferencja rozpoczęła się od powitania moderatorów, prelegentów oraz gości przez 
dr. Łukasza Grzejdziaka (adiunkta w Katedrze Prawa Gospodarczego Publicznego WPiA UŁ, 
opiekuna NKPEiISI). Podziękował on wszystkim podmiotom zaangażowanym w organizację 
wydarzenia, po czym poprosił prof. dr hab. Agnieszkę Liszewską (Dziekan WPiA UŁ) oraz dr. 
hab. Mirosława Pawełczyka (Prezesa Zarządu Polskiej Fundacji Prawa Konkurencji i Regulacji 
Sektorowej Ius Publicum, adiunkta w Katedrze Publicznego Prawa Gospodarczego WPiA UŚ) 
o otwarcie konferencji. W przemówieniu prof. dr hab. Agnieszka Liszewska zwróciła uwagę na 
rzadkość organizowanych wydarzeń, które poruszają tematykę związaną z sektorem kolejowym, 
a jednocześnie wyraziła swoje zadowolenie, że przedsięwzięcie zostało zorganizowane w gmachu 
WPiA UŁ. Dr hab. Mirosław Pawełczyk na wstępie postawił pytanie o rolę, jaką powinien odgrywać 
transport kolejowy w gospodarce, dając w ten sposób asumpt do dyskusji w dalszych częściach 
konferencji – zwrócił uwagę na zjawisko przeregulowania niektórych sektorów oraz braku imple-
mentacji wielu dyrektyw z zakresu prawa kolejowego. 

Po zakończeniu uroczystego otwarcia, rozpoczął się pierwszy panel zatytułowany 
„Przekształcenia w pasażerskich regionalnych przewozach kolejowych – rozwój konkurencji czy 
monopolu”, którego moderatorem był prof. dr hab. Tadeusz Skoczny (Dyrektor Centrum Studiów 
Antymonopolowych i Regulacyjnych Uniwersytetu Warszawskiego). Podkreślił on, że regulacja 
powinna opierać się na dbałości o interesy konsumentów, a jednocześnie odgrywać rolę inter-
wencyjną w warunkach słabej konkurencji. Dyrektor CARS zwrócił uwagę, że Komisja Europejska 

1 M. Kraśniewski, Sprawozdanie z ogólnopolskiej konferencji naukowej pn. „Konsument na rynku kolejowych przewozów pasażerskich”, Katowice, 
10 marca 2014 r., iKAR 2014, nr 7(3), s. 133–135.
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wymusza na państwach członkowskich liberalizację rynków oraz wzmożoną ochronę praw kon-
sumenta, co ma doprowadzić do ujednolicenia cen oraz zagwarantowania wysokiej jakości usług 
na rynku przewozów pasażerskich. Prof. dr hab. Tadeusz Skoczny zauważył, że modelowym roz-
wiązaniem jest powstanie jednego rynku przewozów pasażerskich, który zastąpi poszczególne 
rynki przewozów wyodrębniane ze względu na kryterium środka lokomocji (kolejowy, drogowy, 
lotniczy etc.). 

Pierwszy referat pt. „Struktura rynku pasażerskich przewozów kolejowych w Polsce” wygłosiła 
Alicja Kozłowska (Naczelnik Wydziału Regulacji, Departament Regulacji Rynku Kolejowego UTK). 
W referacie omówiła kompetencje Prezesa UTK. Następnie przedstawiła uwarunkowania rynku 
pasażerskich przewozów kolejowych oraz dotyczące go statystyki. Prelegentka zaprezentowała 
również dynamikę zmian na rynku oraz planowanie publicznego transportu zbiorowego. Na koniec 
Alicja Kozłowska przedstawiła najbliższe zmiany w prawie (Dyrektywa Parlamentu Europejskiego 
i Rady 2012/34/UE z 21 listopada 2012 r. w sprawie utworzenia jednolitego europejskiego obszaru 
kolejowego oraz IV pakiet kolejowy).

Kolejnym mówcą był dr Piotr Lissoń (adiunkt w Zakładzie Publicznego Prawa Gospodarczego 
WPiA UAM), który swoje wystąpienie poświęcił instrumentom prawnym służącym oddziaływaniu 
na strukturę rynku pasażerskich przewozów kolejowych. Na wstępie dr Piotr Lissoń zaznaczył, 
iż istotne znaczenie ma odpowiedź na pytanie, jakie instrumenty prawne ukształtowały strukturę 
pasażerskich przewozów regionalnych, ponieważ odpowiedź pozwoli na ocenę tych instrumen-
tów, a także na tworzenie pewnej prognozy – w jakim kierunku przewozy regionalne będą się 
rozwijały (konkurencja czy monopol). Następnie przedstawiono najważniejsze cechy omawianego 
rynku, wśród których wymieniono użyteczność publiczną oraz specyfi czne zasady fi nansowania 
kosztów. Istotę referatu stanowiło przedstawienie rozwiązań prawnych, kształtujących strukturę 
rynku pasażerskich przewozów kolejowych. 

Trzeci referat – „Kolej regionalna a polityka transportowa i gospodarcza” – wygłosił dr Michał 
Beim (adiunkt na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu, ekspert Instytutu Sobieskiego 
w Warszawie), który w pierwszej kolejności zwrócił uwagę na bariery dla ogólnoeuropejskiego 
rynku kolejowego. Omówił również krótko trzy zasadnicze modele kolei regionalnych w Europie. 
W dalszej części wystąpienia dr Michał Beim szczegółowo przedstawił kolejowy rynek niemiecki. 
W prelekcji omówiono m.in. system zarządzania kolejami niemieckimi, nadzór na rynkiem, mar-
kę regionalną jako istotny element kształtowania opinii klientów, niemiecki system przetargowy 
oraz system taryfowy. W podsumowaniu prelegent przedstawił przyczyny sukcesu regionalizacji 
zarządzania kolejami oraz statystki odbioru konkurencji w Polsce. 

Kolejny referat pt. „Polityka przemysłowa Unii Europejskiej na rynkach kolejowych przewozów 
pasażerskich”, wygłosiła prof. dr hab. Maria Królikowska-Olczak (Kierownik Katedry Europejskiego 
Prawa Gospodarczego, WPiA UŁ). W pierwszej kolejności przedstawiła ona wyzwania, przed jakimi 
staje Unia Europejska w dziedzinie polityki przemysłowej. W dalszej części swojego wystąpienia 
prof. dr hab. Maria Królikowska-Olczak zaprezentowała cele regulacji unijnych. Następnie zazna-
czyła, iż dla lepszego rozwoju sektora kolejowego Komisja Europejska wymaga ujednolicenia 
regulacji dotyczących rozwoju polityki przemysłowej, a najważniejszym elementem jest otwarcie 
krajowych rynków pasażerskich na konkurencję. Na zakończenie prof. dr hab. Maria Królikowska-
Olczak podkreśliła, że celem unijnych rozwiązań prawnych jest zapewnienie uczciwej konkurencji, 
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zagwarantowanie pełnej przejrzystości, a także niedyskryminacyjny dostęp do działalności pod-
miotów w sektorze kolejowym. 

Ostatni referat w panelu eksperckim wygłosiła Marzanna Tchórzewska (Naczelnik Wydziału 
Zarządzania Produktem Łódzka Kolej Aglomeracyjna Sp. z o.o. w Łodzi), w którym przedstawi-
ła problemy nowych przewoźników na rynku kolejowych przewozów pasażerskich. W referacie 
przedstawiła i omówiła pierwsze kroki przewoźnika kolejowego oraz bariery, z jakimi spotyka się 
na rynku. Prelegentka podkreśliła, iż jednym z podstawowych problemów przewoźników jest zły 
stan infrastruktury kolejowej oraz stawki dostępu do niej. W zakończeniu Marzanna Tchórzewska 
zaznaczyła, iż mimo utrudnień na rynku, nowy przewoźnik stopniowo się rozwija, czego przykła-
dem jest wprowadzenie wspólnego biletu aglomeracyjnego. 

Po przedstawieniu referatów, otwierając dyskusję, prof. dr hab. Tadeusz Skoczny podsumo-
wał wygłoszone referaty. W czasie dyskusji jedną z poruszonych kwestii był problem wykluczeń 
społecznych na rynku kolejowych przewozów pasażerskich. W odpowiedzi na pytanie wskazano, 
że przy tworzeniu rynków kiedyś zmonopolizowanych problemy wykluczeń będą występowały, 
czynione są jednak starania ograniczające wykluczenia. Dyrektor CARS podkreślił, że zmiany 
w sektorze kolejowym państwa członkowskie pozostawiły na koniec – niedługo Komisja Europejska 
będzie domagała się eliminowania tych wykluczeń, natomiast Polska rozwiązywania tego typu 
problemów powinna się uczyć od Niemiec, nie zaś od Francji. Wywody w dyskusji doprowadziły 
do sformułowania tezy, że cała reforma kolei jest spóźniona – powinna ona bowiem poprzedzić 
m.in. reformę transportu drogowego. Kolej straciła swoje „pięć minut” – należy więc przyśpieszyć 
reformy. 

Drugi panel konferencji, który miał charakter doktorancki, zatytułowany został „Prawo pasa-
żera do informacji i odstąpienia od umowy”. Moderatem tej części spotkania był dr hab. Mirosław 
Pawełczyk, który podkreślił, iż ta część konferencji jest niezwykle ważna, gdyż pokazuje relację 
pomiędzy przedsiębiorcami a konsumentami. Pierwszym prelegentem drugiego panelu był Grzegorz 
Pilecki (starszy specjalista ds. prawnych, Wydział Postępowań Administracyjnych i Nadzoru, 
Departament Praw Pasażerów UTK, aplikant radcowski), który zaprezentował referat zatytułowa-
ny „Zakres stosowania przepisów rozporządzenia (WE) nr 1371/2007 Parlamentu Europejskiego 
i Rady dotyczącego praw i obowiązków pasażerów w ruchu kolejowym w Polsce po 3.12.2014 r.” 
Prelegent przedstawił m.in. wyłączenia przewidziane w art. 3a uotk oraz aktualny zakres stoso-
wania przepisów rozporządzenia w stosunku do przewoźników krajowych. W zakończeniu omówił 
najważniejsze zmiany dla pasażerów, jakie zaszły po 3grudnia 2014 r. 

Drugie wystąpienie – wygłoszone przez Karola Kłosowskiego (Naczelnika Wydziału Postępowań 
Administracyjnych i Nadzoru, Departament Praw Pasażerów UTK, doktoranta WPiA UMK) – za-
tytułowane „Prawo pasażera do informacji – uwagi na tle rozporządzenia (WE) nr 1371/2007 
Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego praw i obowiązków pasażerów w ruchu kolejo-
wym”, przybliżyło słuchaczom m.in. motywy rozporządzenia oraz szereg uprawnień składających 
się na prawo do informacji. Karol Kłosowski przedstawił również aktualną praktykę Prezesa UTK 
w zakresie ochrony prawa do informacji oraz dokonał krótkiego przeglądu orzecznictwa TSUE 
oraz sądów polski. 

Kolejnym mówcą był Michał Karpiński (doktorant WPiA UŚ), którego wystąpienie dotyczyło 
naruszeń praw pasażerów w ruchu kolejowym poprzez nieinformowanie pasażerów o warunkach 
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najniższych opłat za przewóz. W swoim wystąpieniu wskazał, że obowiązek informowania o tary-
fach dotyczy udzielania informacji pasażerom, a nie innym podmiotom. Prelegent przedstawił rolę 
Prezesa UTK w zakresie nadzoru nad respektowaniem tych praw, przebieg postępowania przed 
Prezesem UTK oraz sankcje, jakie mogą być przez niego nałożone za naruszenia. 

Następnie Barbara Radoń (doktorantka Instytutu Nauk Prawnych PAN) wygłosiła referat pt. 
„Prawo pasażera do informacji a ochrona zbiorowych interesów konsumentów”. W wystąpieniu 
przedstawiła kompetencje Prezesa UOKiK oraz Prezesa UTK, a następnie dokonała ich porów-
nania. Istotną część referatu stanowił przegląd decyzji Prezesa UOKiK w zakresie ochrony prawa 
do informacji. W podsumowaniu prelegentka pozytywnie oceniła równoległość istnienia podobnych 
kompetencji dwóch różnych organów. 

Ostatnim doktorantem, który w drugiej części konferencji wygłosił referat (pt. „Po torach i dro-
gach do celu, czyli zintegrowany system taryfowo-biletowy. Korzyści dla regionu i konsumenta”), 
był Mariusz Hassa (doktorant WPiA US). Prelegent przedstawił zadania organizatorów publicz-
nego transportu zbiorowego, a następnie postęp integralności transportu publicznego w Polsce. 
W podsumowaniu Mariusz Hassa stwierdził, iż integracja transportu kolejowego oraz komunikacji 
miejskiej następuje głównie w obrębie aglomeracji – brakuje natomiast rozwiązań integrujących 
w regionach. 

Drugi panel konferencji zakończył się dyskusją, w czasie której zwrócono szczególną uwagę 
na niejasność przepisów o informowaniu z właściwym wyprzedzeniem pasażerów o taryfach oraz 
na niedoinformowanie konsumentów o zintegrowanych systemach biletowych. 

Ostatni panel konferencji, którego temat przewodni brzmiał „Status i zadania Prezesa Urzędu 
Transportu Kolejowego”, miał charakter studencki. Moderatorem była Joanna Tabeńska (Polska 
Fundacja Prawa Konkurencji i Regulacji Sektorowej Ius Publicum, doktorantka WPiA UŚ). 

Pierwszy referat w tym panelu wygłosił Marcin Kraśniewski (Prezes NKPEiISI, magistrant 
w Katedrze Prawa Gospodarczego Publicznego WPiA UŁ). Dotyczył on pozycji Prezesa Urzędu 
Transportu Kolejowego jako regulatora w transporcie kolejowym w Polsce. W wystąpieniu prelegent 
szczegółowo omówił podstawową cechę Prezesa UTK, jaką jest niezależność, następnie relację 
regulatora z ministrem właściwym ds. transportu oraz Prezesem UOKiK. W dalszej części wystą-
pienia zwrócił uwagę na wzmacniającą się pozycję Europejskiej Agencji Kolejowej w kontekście 
proponowanych zmian we wniosku Komisji Europejskiej z 30 stycznia 2013 r. W podsumowaniu 
prelegent zaznaczył, iż pozycja polskiego regulatora znacznie wzmocni się po implementacji 
unijnych dyrektyw w sprawie utworzenia jednolitego europejskiego obszaru kolejowego oraz 
w sprawie alternatywnych metod rozstrzygania sporów konsumenckich. 

Następnie Joanna Szydłowska (studentka WPiA UWM) przedstawiła rolę Urzędu Transportu 
Kolejowego w ochronie konsumenta na rynku usług kolejowych w świetle wybranych decyzji. Na 
wstępie omówiła kompetencję Prezesa UTK do orzekania w sprawie praktyk naruszających zbio-
rowe interesy pasażerów, a później zaprezentowała wybrane decyzje wydane przez regulatora 
w tej dziedzinie. 

Kolejny referat (pt. „Zakres kognicji Prezesa UTK a treść art. 13 ust. 6 ustawy o transporcie 
kolejowym”) wygłosił Przemysław Jadłowski (student WPiA UJ). Prelegent w swoim wystąpieniu 
próbował odpowiedzieć na pytanie czy naruszenie regulaminów i innych aktów funkcjonowania 
linii kolejowych może stanowić naruszenie art. 13 ust. 6 utk. Przemysław Jadłowski zwrócił uwagę 
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na niejasność sformowanego przepisu, natomiast w podsumowaniu zaznaczył, że komentowany 
przepis jest jednym z najważniejszych, gdyż stanowi podstawę do nakładania kar przez Prezesa 
UTK. 

Czwarty referat – pt. „Sądowa kontrola decyzji Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego” – 
zaprezentował Jakub Grygutis. Prelegent przedstawił modele sądowej kontroli decyzji regulatora, 
rozgraniczenie kontroli pomiędzy sądami administracyjnymi a SOKiK oraz postępowanie przed 
SOKiK. W podsumowaniu zwrócono uwagę na niedoskonałość systemu i potrzebę ujednolicenia 
systemu sądowej kontroli podobnie do kontroli decyzji wydawanych przez Prezesa UOKiK. 

Aleksandra Przybysz (studentka WPiA UAM) wygłosiła ostatni referat zatytułowany „Decyzja 
Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego w sprawie udostępnienia infrastruktury w świetle orzecz-
nictwa Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów”. Prelegentka w swojej pracy próbowała od-
powiedzieć na pytanie czy Prezes UTK w toku wydawania decyzji powinien ograniczyć się do 
rozstrzygnięcia tylko kwestii spornych między stronami umowy, czy też jest nieskrępowany wy-
nikami toczących się dotychczas negocjacji. Aleksandra Przybysz przedstawiła najważniejsze 
orzeczenia SOKiK, a w podsumowaniu zaznaczyła, że należy przyglądać się ich ewolucji, gdyż 
pokazują jak SOKiK postrzega funkcję regulatora kolejowego. 

Po wystąpieniach Joanna Tabeńska podsumowała wszystkie referaty wygłoszone przez 
studentów. Na zakończenie poinformowała uczestników konferencji o szczegółach związanych 
z publikacją pokonferencyjną. 

Podsumowania konferencji dokonał dr Łukasz Grzejdziak. W podsumowaniu zaznaczył, iż 
choć przemiany, jakie zaszły w sektorze, mają istotne znaczenie, to nadal polski rynek przewozów 
kolejowych jest bliżej monopolu niż konkurencji. Istotne zmiany widoczne są m.in. we wzmoc-
nieniu pozycji regulatora krajowego, a także w strukturze rynku. Organizatorzy II Ogólnopolskiej 
Konferencji Naukowej pn. Konsument na rynku kolejowych przewozów pasażerskich podjęli decyzję 
o organizacji trzeciej edycji wydarzenia najprawdopodobniej w październiku 2015 r. w Katowicach. 

Marcin Kraśniewski 
Prezes Naukowego Koła Prawa Energetycznego i Innych Sektorów Infrastrukturalnych UŁ; 
magistrant w Katedrze Prawa Gospodarczego Publicznego WPiA UŁ; 
e-mail: mar.krasniewski@gmail.com 
Marcin Ziarkowski 
Wiceprezes Naukowego Koła Prawa Energetycznego i Innych Sektorów Infrastrukturalnych UŁ; 
magistrant w Katedrze Prawa Gospodarczego i Handlowego WPiA UŁ; 
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O G Ł O S Z E N I E

Z aproszenie
na Konferencję Międzynarodową CARS i WP UwB
„Harmonisation of Private Antitrust Enforcement:

A Central and Eastern European Perspective”
Supraśl, 2–4.07.2015 r.

Szanowni Państwo,
mamy przyjemność zaprosić Państwa na Konferencję Międzynarodową „Harmonisation of 

Private Antitrust Enforcement: A Central and Eastern European Perspective”. Konferencję współ-
organizują Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku oraz Centrum Studiów Antymonopolowych 
i Regulacyjnych Uniwersytetu Warszawskiego. Konferencja odbędzie się w dniach od 2 do 4 lipca 
2015 r. w Supraślu. Językiem konferencyjnym jest język angielski. 

Konferencja ma stanowić forum dyskusji naukowej oraz wymiany informacji i doświadczeń 
dotyczących w szczególności kwestii objętych Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady nr 
2014/104/UE (tzw. Dyrektywą odszkodowawczą), której transpozycja do porządków prawnych 
Państw Członkowskich ma nastąpić w terminie do 27 grudnia 2016 r. 

Wygłoszone referaty zostaną opublikowane w roczniku „Yearbook of Antitrust and Regulatory 
Studies” nr 8(12).

Podczas konferencji wystąpią następujący prelegenci (alfabetycznie):
• Ondrej Blažo (dr, Uniwersytet Komeńskiego w Bratysławie, Słowacja), DIRECTIVE ON 

ANTITRUST DAMAGES ACTIONS AND CURRENT CHANGES OF SLOVAK COMPETITION 
AND CIVIL LAW

• Marco Botta (Assist. Prof., Uniwersytet Wiedeński, Austria) & Alexandr Svetlicinii (Assist. Prof., 
Uniwersytet w Makau, Chiny), “UMBRELLA PRICING” IN PRIVATE ENFORCEMENT OF EU 
COMPETITION AND U.S. ANTITRUST LAW: ANOTHER TRANSATLANTIC DIVERGENCE?

• Petrina Broka (dr, Uniwersytet Tirański, Albania) & Ermal Nazifi  (Uniwersytet Tirański, Albania), 
GROUNDS FOR THE PRIVATE ENFORCEMENT OF ALBANIAN COMPETITION LAW

• Vlatka Butorac Malnar (Assoc. Prof., Uniwersytet w Rijece, Chorwacja), EU DIRECTIVE ON 
ANTITRUST DAMAGES – SHOULD WE CALL IN THE EXPERT WITNESS?

• Katalin J. Cseres (Assoc. Prof., Uniwersytet Amsterdamski, Holandia), HARMONISING 
PRIVATE ENFORCEMENT OF COMPETITION LAW IN CENTRAL AND EASTERN EUROPE: 
THE EFFECTIVENESS OF LEGAL TRANSPLANTS THROUGH CONSUMER COLLECTIVE 
ACTIONS

• Aleš Galič (Prof., Uniwersytet w Ljubljanie, Słowenia), DISCLOSURE OF DOCUMENTS IN 
PRIVATE ANTITRUST ENFORCEMENT LITIGATION
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• Anzhelika Gerasymenko (dr, Assist. Prof., Kijowski Narodowy Uniwersytet Handlu i Ekonomii, 
Ukraina) & Nataliia Mazaraki (dr, Assist. Prof., Kijowski Narodowy Uniwersytet Handlu i Ekonomii, 
Ukraina), ANTITRUST DAMAGES ACTIONS IN UKRAINE: CURRENT SITUATION AND 
PERSPECTIVES

• Anna Gulińska (radca prawny, Salans FMC SNR Denton Oleszczuk sp.k., Warszawa), COLLECTING 
EVIDENCE THROUGH ACCESS TO COMPETITION AUTHORITIES’ FILES – INTERPLAY OR 
POTENTIAL CONFLICTS BETWEEN PRIVATE AND PUBLIC ENFORCEMENT PROCEEDINGS?

• Zurab Gvelesiani (Centralny Uniwersytet Europejski, Budapeszt, Węgry), THE GEORGIA’S 
FIRST STEPS IN COMPETITION LAW ENFORCEMENT: THE ROLE AND PERSPECTIVES 
OF THE PRIVATE ENFORCEMENT MECHANISM

• Agata Jurkowska-Gomułka (Prof. Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, Rzeszów), 
HOW TO THROW THE BABY OUT WITH THE BATH WATER. A FEW REMARKS ON THE 
CURRENTLY ACCEPTED SCOPE OF CIVIL LIABILITY FOR ANTITRUST DAMAGES

• Raimundas Moisejevas (dr, Uniwersytet Michała Römera, Wilno, Litwa), CONSENSUAL 
APPROACH TO ANTITRUST ENFORCEMENT

• Anna Piszcz (dr hab., Uniwersytet w Białymstoku), PIECEMEAL HARMONISATION? REMARKS 
ON WHAT RECEIVED TOO LITTLE ATTENTION IN THE DAMAGES DIRECTIVE

• Rafał Sikorski (Prof. Uniwersytetu Adama Mickiewicza, Poznań), CLAIMS BY CONSUMERS 
AS INDIRECT PURCHASERS

• Rimantas Antanas Stanikunas (Prof. dr., Uniwersytet Wileński, Litwa) & Arunas Burinskas 
(Uniwersytet Wileński, Litwa), INTERACTION OF PUBLIC AND PRIVATE ENFORCEMENT 
OF COMPETITION LAW IN LITHUANIA

Konferencja będzie poprzedzona pierwszym spotkaniem nowej sieci akademickiej CRANE 
(Competition Law and Regulation. Academic Network. Europe – Visegrad, Balkan, Baltic, East), 
której inicjatorem jest Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych (zob. YARS 7(9), 
s. 261–261). 

Program Konferencji oraz dalsze informacje znajdą Państwo pod adresem: http://www.prawo.
uwb.edu.pl/prawo_new/wydzial.php?p=1437

Do zobaczenia w Supraślu w lipcu 2015 r.!

Prof. Tadeusz Skoczny
Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych, UW
Dr hab. Anna Piszcz (Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego Konferencji)
Wydział Prawa UwB
piszcz@uwb.edu.pl

Białystok–Warszawa, 27 maja 2015 r.
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New has arrived, newer is coming 
(from the Volume Editor)

Articles

Adrian Bielecki, Competition law infringement as a basis for the exclusion from public 
procurement in EU directives and CJEU jurisprudence 
Table of contents:
I. Introduction
II. Directive 2004/18
 1. Exclusion from public procurement
 2. Grave professional misconduct as a basis for exclusion
III. CJEU jurisprudence on Directive 2004/18
 1. Judgment C-465/11 Forposta S.A.
 2. Judgment C-470/13 Generali
IV. Directive 2014/24
 1. Exclusion in Directive 2014/24
 2. Discretionary exclusion in Directive 2014/24
V. Guidance for Polish lawmakers
VI. Summary
Summary: Relations between competition law and public procurement are multi-dimensional – 
competition law infringements acting as a basis for exclusion from public procurement are one of 
the key issues here. A tendency is visible alongside legislative and jurisprudential developments in 
EU law concerning public procurement, to broaden the scope for the exclusion of antitrust infringers 
from public procurement. In some case, exclusion from public procurement may prove a more 
severe penalty for economic operators than administrative fi nes levied by the President of UOKiK 
or the European Commission. However, such exclusion raises many questions including: what is 
the scope of the substantial infringements which might lead to exclusion or who and when is able 
to decide on the matter. Keeping in mind that Directive 2014/24 regarding public procurement 
must be implemented by 18 April 2016, it is fair to say that this is a very important issue at the 
moment. Hence, it is essential to fully understand EU directives and jurisprudence regarding that 
matter as presented in the paper.
Keywords: public procurement; exclusion; competition law; bid-rigging.

Mariusz Minkiewicz, Protection of the procuring party against tender collusions in Polish 
criminal, antitrust and public procurements law
Table of contents:
I. Introduction
II. Types of tender collusions in practice
III. The scope of the prohibition of tender collusions in particular legal branches
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 1. Basic provisions aimed at combating tender collusions
 2. In rem application scope 
 3. In personam application scope 
 4. Rules for establishing liability
IV. Sanctions for tender collusions
 1. Types of sanctions
 2. Opportunity to avoid fi nes in case of cooperation
 3. Statute of limitations
V. Possibilities to prove tender collusions
 1. Introductory remarks
 2. Standard of proof in the circumstantial process 
 3. Possibilities of gaining direct evidence
VI. Conclusions
Summary: The purpose of this article is to compare the scope of the application of criminal law, 
competition law and public procurements law in protecting the procuring party against tender 
collusions. The article discusses the different types of tender collusions as well as “bid rigging”, it 
indicates which of them may be examined under the provisions of each legal branch, and presents 
potential sanctions to business entities and natural persons. Addressed also are procedural aspects 
of the issue, in particular the type of evidence which can be used and the standard of proof in 
proceedings based on circumstantial evidence. The article continues on to describe the issue of 
potential liability for tender collusion of persons holding an executive position and assesses it in 
the light of the ne bis in idem principle. 
Keywords: tender collusion; “bid rigging”; Article 305 of the Criminal Code; public procurements; 
circumstantial evidence; ne bis in idem; innocent until proven guilty.

Wojciech Łyszczarz, New rules for the assessment of domestic effects of extraterritorial 
mergers in German competition law
Table of contents:
I. Introduction
II. Concept of extraterritorial application of competition law
III. Concentration notifi cation criteria in German competition law
IV. Domestic effects of concentrations and extraterritorial application of German competition law 

– case-law developments 
V. Failure to notify a concentration by foreign undertakings – legal consequences
VI. Legal character of the Bundeskartellamt’s Guidelines
VII. Cases in which domestic effects can clearly be identifi ed
VIII. Cases in which domestic effects can clearly be ruled out („safe harbour”)
IX. Case-by-case assessment of other cases
X. Procedural issues
XI. Summary
Summary: German competition law applies also to infringements committed outside the borders 
of the German Federal Republic which, however, have effects on its territory. The principle of 
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extraterritorial application of German competition law is also applicable to concentrations. In 2014, 
the German competition authority (Bundeskartellamt) issued a new version of its Guidance on 
domestic effects in merger control. The act is meant to help merging parties in self-assessing 
whether their planned concentration has domestic effects in Germany and, hence, whether it should 
be notifi ed to the Bundeskartellamt. Outlined in this article are the main rules on the assessment 
of domestic effects of concentrations on the German market (according to the new Guidance) 
considering, in particular, their relevance to Polish undertakings.
Keywords: concentration control; extraterritorial application of competition law; notifi cation 
thresholds; Bundeskartellamt.

Paulina Korycińska, Legal framework on conditional approvals of concentrations after the 
recent amendment – can it meet the expectations of the entrepreneurs? 
Table of contents:
I. Introduction
II. Temporal confi dentiality of the deadline for the completion of conditions 
III. Review clause
IV. Changes in the negotiating procedure for conditions
V. Conclusions and de lege ferenda proposals
Summary: This paper presents selected amendments to Polish rules on conditional approvals of 
concentrations that came into force on 18 January 2015. Discussed fi rst are provisions authorizing 
the President of UOKiK to postpone the disclosure of this part of the conditional clearance decision 
which sets out the deadline for the implementation of the conditions imposed upon the entrepreneur. 
Analyzed next is the NCA’s ability to change the conditional clearance decision at the request of 
the entrepreneur after the decision has been issued. Subsequently, the procedure is presented 
for the negotiation of conditions to be imposed upon the notifying entrepreneurs. The last part of 
the paper contains an assessment of the introduced amendments and de lege ferenda proposals. 
Keywords: control of concentration; conditional decision; conditions; review clause. 

Tomasz Bagdziński, Arbitration and competition law – some input into the dispute (A polemic) 
Table of contents:
I. Introduction
II. Vindication of claims from competition law infringements 
III. Use of arbitration to resolve disputes involving competition law issues
IV. Conclusions
Summary: This article is a voice in the discussion whether a competition law dispute may be 
resolved by way of arbitration. It constitutes a polemic response to an earlier article written by 
Piotr Nowaczyk and Szymon Syp who argue in favour of such a solution. By contrast, the author 
of this paper stresses the public-law character of competition law and the resulting repercussions, 
especially with respect to the goals of competition law and judicial control over its enforcement. 
The author notes also the potential diffi culties with the execution of verdicts reached in arbitration. 
Keywords: arbitration; competition law; antitrust.
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Legislation and case law reviews

Anna Piszcz, Damages Directive 2014/104/EU – a review of selected rules
Table of contents:
I. General problems
II. Disclosure of evidence
III. Effect of national decisions
IV. Limitation periods
V. Joint and several liability
VI. Concluding remarks
Summary: The article presents selected provisions of Directive 2014/104/EU of the European 
Parliament and of the Council of 26 November 2014 on certain rules governing actions for damages 
under national law for infringements of the competition law provisions of the Member States and 
of the European Union. The paper provides an outline of provisions on the disclosure of evidence, 
effect of national decisions, limitation periods as well as joint and several liability. Indicated are 
also some of the drawbacks of the adopted solutions as well as diffi culties which the national 
legislature may face when transposing the Directive into the Polish legal order. 
Keywords: Damages Directive 2014/104/EU; actions for damages; infringements of the competition 
law provisions; disclosure of evidence; effect of national decisions; limitation; joint and several 
liability.

Andrzej Madała, Review of the 2014 amendments of the Competition and Consumer Protection 
Act with respect to the criteria for reporting the intention to concentrate
Table of contents:
I. Introductory comments
II. New terms of calculating domestic thresholds for different concentration types
 1.  Rules on the calculation of capital groups’ turnover for passive participants in concentrations 

taking the form of the takeover of control and partial asset acquisitions
 2.  Calculation of the capital groups’ turnover for participants in concentrations (the same 

principles apply to all concentration types)
III. Requirement to notify multistage concentrations
IV. Applicability of the ‘negligible threshold’’ rule to concentrations which have so far not benefi ted 

from the de minimis exemption (broadening the catalogue of notifi cation exemptions) 
V. Conclusions
Summary: The article reviews changes introduced by the Act of 10th June 2014 on the Amendment 
of the Competition and Consumer Protection Act and the Civil Procedure Code in relation to 
merger control rules contained in the Polish Competition and Consumer Protection Act of 16th 
February 2007. The paper thoroughly discusses changes made to the normative criteria for the 
applicability of the notifi cation duty and critically analyses the new executive regulation on the 
method of turnover calculation for undertakings participating in a concentration. The aim of the 
paper is to assess the latest solutions from the perspective of the practical application of Polish 
merger control rules. New procedural-law institutions remain outside the scope of this paper.
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Keywords: Competition and Consumer Protection Act; amendment; changes in merger control 
rules; new executive regulations in concentration matters; requirement to notify the intention to 
concentrate; turnover; domestic dimension; multistage concentrations; negligible concentrations; 
notifi cation requirement exemptions.

Marcin Kulesza, The personal scope of the term “managing person” in the amended 
Competition and Consumer Protection Act
Table of contents:
I. Introduction
II. The defi nition 
III. Interpretation attempt
IV. Conclusion
Summary: 
The paper discusses the term “managing person”, introduced into the Polish Competition and 
Consumer Protection Act by its Amendment of 10 June 2014. It presents the new statutory defi nition 
and criticises its explanation provided in the justifi cation to the draft act. The paper aims also 
to provide a linguistic interpretation and systemic arguments regarding the defi nition and other 
terms included therein. The paper draws conclusions as to the personal scope of the defi nition 
of “managing person”. 
Keywords: competition restricting agreements; managing person; manager; undertaking; liability 
of individuals; management liability.

Tomasz Bagdziński, Proposed changes to competition law and civil procedure – a few 
subjective comments
Table of contents:
I. Introduction
II. General verifi cation of standard agreements 
III. Financial services
IV. Changes in procedure
V. Conclusions
Summary: This article presents the author’s subjective opinion on some changes, currently 
sponsored by the President of UOKiK, to be introduced into Polish competition law and civil 
procedure rules. Presented in the paper is the essence of these draft amendments, the views of 
the Author on this draft as well as alternative solutions to key problems defi ned by the NCA and 
addressed in the draft. 
Keywords: competition law, consumer protection.
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Michał Strzelecki, Jurisprudence of the common courts concerning abstractive control of 
standard contract terms in years 2012–2015
Table of contents:
I. Introduction
II. Jurisprudence of the common courts up to the end of 2012 
 1. Resolutions of the Supreme Court in the III CZP 80/08 and III CZP 95/03 cases
 2. Jurisprudence of the common courts in 2012
 3. First judicial attempts to fi ght the fl ood of lawsuits 
III. Change of trend in the jurisprudence of common courts
IV. Reason for development of a new judicial approach 
V. Summary
Summary: The article focuses on the change in the jurisprudential trend of common courts visible in 
cases concerning actions for the recognition of contract terms as being unfair. The author identifi es 
a drastic increase in the number of lawsuits fi led by quasi-consumer organizations as the principal 
cause for the above change which now results in many lawsuits concerning unfair contractual 
terms (listed on the register kept by the President of UOKiK) being rejected by common courts.
Keywords : unfair contract terms; abusive clauses; abstractive control; res judicata.

The scope of extended validity of a judgment declaring a provision of standard contract 
terms illegal. Commentary on the judgment of the Court of Appeals in Warsaw of 16 January 
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