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Prawo konkurencji i konsumentów:  
wciąż doskonalone i często dyskutowane

(od redaktora prowadzącego)

Mimo wakacyjnych miesięcy, jakie poprzedzały wydanie niniejszego numeru IKAR-a, okres 
ten odznaczał się znaczącą aktywnością organów publicznych w obszarze zarówno twardego, 
jak i miękkiego prawa konkurencji i konsumentów. Z początkiem września 2015 r. Senat bez po-
prawek przyjął nowelizację ustawy antymonopolowej, która wprowadza rozwiązania mające na 
celu wzmocnienie ochrony konsumentów na rynkach usług finansowych, a także istotnie zmienia 
system orzekania w sprawach dotyczących klauzul abuzywnych. Z kolei UOKiK wydał kilka no-
wych lub „nowelizujących” wyjaśnień dotyczących istotnych obszarów stosowania prawa konku-
rencji, w tym – długo oczekiwane przez przedsiębiorców – wyjaśnienia w sprawie szczegółowego 
przedstawienia zarzutów. Zapadł także kontrowersyjny wyrok SOKiK w sprawie telewizji mobilnej.

Jak już zauważyła Redaktor prowadząca poprzedni regularny numer iKAR-a, rok 2015 
wyróżnia się pod względem dużej ilości konferencji poświęconych prawu antymonopolowemu. 
Na szczególną uwagę zasługuje pierwszy Polski Kongres Prawa Konkurencji, który odbył się 
w dniach 13–15 kwietnia (m.in.) dla uhonorowania upływu ćwierćwiecza od powstania Urzędu 
Antymonopolowego. Obszerne sprawozdanie z tego kongresu zawarte zostało w niniejszym nu-
merze. Ponadto znalazły się w nim również sprawozdania z dwóch innych wydarzeń, istotnych dla 
rozwoju oraz dialogu w obszarze problematyki prawa konkurencji, tj.: z inauguracji polskiej edycji: 
ICC Antitrust Compliance Toolkit (9 czerwca 2015 r., Centrum Konferencyjne UOKiK, Warszawa) 
oraz z międzynarodowej konferencji nt. Harmonisation of Private Antitrust Enforcement: A Central 
and Eastern European Perspective (1 lipca 2015 r., Bialystok).

Część artykułowa niniejszego zeszytu zawiera opracowania o zróżnicowanej problematyce, 
obejmujące kwestie stricte antymonopolowe i ekonomiczno-prawne, a także z zakresu samej 
procedury oraz zwalczania nieuczciwej konkurencji. Część tę otwiera tekst autorstwa Wojciecha 
Piwowarczyka odnoszący się do kryteriów oceny koncentracji dokonywanych na rynkach dyna-
micznych (zmiennych w czasie). Odpowiedzi na bardzo istotne (zwłaszcza z praktycznego punktu 
widzenia) pytanie, a dotyczące możliwości skutecznego zarządzania ryzykiem antymonopolowym, 
podejmuje się Maciej Fornalczyk. Małgorzata Sieradzka jest autorką trzeciego artykułu, który został 
poświęcony aktualnej problematyce, jaką jest prawno-konkurencyjna ocena zawierania konsor-
cjum w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. O nowych rozwiązaniach wprowa-
dzonych przez sierpniową nowelizację uokk traktuje opracowanie autorstwa Moniki Bychowskiej 
i Cezarego Banasińskiego. Problematyka spammingu w świetle przepisów ustawy o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną stanowi przedmiot 
kolejnego artykułu – autorstwa Moniki Szczotkowskiej. Tę część niniejszego numeru iKAR-a za-
myka artykuł polemiczny Szymona Sypa, który zawiera odpowiedź na opracowanie dotyczące 
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arbitrażu w prawie konkurencji autorstwa Tomasza Bagdzińskiego (jakie ukazało się w poprzednim 
numerze regularnym iKAR-a).

W dziale prawo konkurencji na świecie opublikowane zostały dwa opracowania – tym razem 
odnoszące się do bardziej szczegółowych zagadnień niż całościowe (oraz ogólne) zaprezento-
wanie porządku prawa konkurencji danego państwa. Są nimi po pierwsze, proceduralne aspekty 
nadzoru nad koncentracjami przedsiębiorców w Singapurze (Wojciech Podlasin) oraz po drugie, 
indywidualna autoryzacja RPM w decyzji australijskiej Komisji ds. Konsumentów i Konkurencji 
w sprawie Tooltechnic (Konrad Kohutek). 

Przegląd orzecznictwa obejmuje glosy do czterech wyroków sądów krajowych i unijnych. 
Pierwszym z nich jest wyrok TSUE z 16 lipca 2015 r. w sprawie C172/14 ING Pensii przeciwko 
Consiliul Concurentei, w którym porozumienie o podziale klientów uznane zostało za mające anty-
konkurencyjny cel w rozumieniu art. 101 ust.1 TFUE (skomentowany przez Aleksandra Stawickiego 
i Paulinę Komorowską). Drugim jest wyrok tegoż sądu z 19 marca 2015 r. w sprawie C-286/13 P 
Dole Food Company, odnoszący się do antymonopolowej kwalifikacji wymiany informacji między 
konkurentami (skomentowany przez Barbarę Giermek). Trzecim jest wyrok Sądu Najwyższego 
z 22 lipca 2014 r. (III UK 192/13), w którym SPZOZ-y wyłączone zostały z zakresu pojęciowego 
przedsiębiorcy w rozumieniu prawa konkurencji (skomentowany przez Radosława Szczepkę). 
Czwarty wreszcie z glosowanych orzeczeń jest wyrok SOKiK z 10 marca 2015 (XVII AmA 73/13), 
w którym dokonano antymonopolowej oceny ekonomicznego uzasadnienia zawierania umowy 
konsorcjum (skomentowany przez Małgorzatę Sieradzką).

Dziękuję Autorom za przygotowanie opracowań, jakie ukazały się w niniejszym numerze. 
Stanowią one kolejny wkład do krajowego dorobku doktryny prawa ochrony konkurencji i kon-
sumentów. Słowa podziękowania należą się także Recenzentom, których opinie nierzadko były 
bardzo dokładne, rzetelne i wartościowe.

Dr hab. Konrad Kohutek
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Elementy analizy dynamicznej oceny skutków koncentracji 
na rynku właściwym

Spis treści 
I. Wprowadzenie
II. Rynek właściwy. Ocena skutków koncentracji
III. Zmienność czasowa rynku. Dynamiczna ocena skutków koncentracji
IV. Model mikrorynku zmiennego czasowo
V. Hipoteza
VI. Próba uzasadnienia prawnego dla hipotezy
VII. Podsumowanie

Streszczenie
Artykuł dotyczy kwestii związanych z dynamiczną oceną skutków (dla danego rynku właściwego) 
koncentracji przedsiębiorstw oraz, wywodzoną z tych skutków, dopuszczalnością koncentracji. 
Prezentuje on kryteria, które powinny znaleźć zastosowanie w ramach prowadzonej przez organy 
ochrony konkurencji analizy prospektywnej, dotyczącej rynków charakteryzujących się szczególną 
zmiennością (lub potencjalną zmiennością). Zmienność ta, na gruncie analiz prospektywnych, 
sprowadza się do pewnych, wykraczających poza ramy spekulacji, antycypacji skutków koncen-
tracji w sferze trendów ekonomicznych. Artykuł prezentuje wnioskowania obecne, jednak wprost 
niewyartykułowane, dotyczące oceny skutków koncentracji oraz horyzontu czasowego analiz 
prospektywnych.

Klasyfikacja i sowa kluczowe: K21, K20; prawo ochrony konkurencji; kontrola koncentracji 
przedsiębiorstw; analizy prospektywne.

I. Wprowadzenie
Niniejszy artykuł dotyczy jednej z węzłowych dla prawa konkurencji kwestii – oceny skutków 

koncentracji przedsiębiorstw oraz, wywodzoną z tych skutków, dopuszczalnością koncentracji. 
Tematyka ta ma swoje źródła na płaszczyźnie wyznaczania rynku właściwego oraz prowadzo-
nych przez organ ochrony konkurencji analiz prospektywnych. Tematyka ta, pomimo mnogości 
wypowiedzi doktryny i orzecznictwa, w dalszym ciągu nasuwa wiele wątpliwości. Jest to pochod-
na swoistości poszczególnych rynków właściwych skorelowanej z niemożnością zastosowania 
jednego, uniwersalnego dla wszystkich rynków właściwych, wzoru ich wyznaczania, jak i oceny 

* Magister prawa, kierownik departamentu prawa ochrony konkurencji oraz departamentu ochrony danych osobowych w kancelarii Jaworski Malina 
Kiełtyka Adwokaci i Radcowie Prawni sp. k.; e-mail: wojtekpiwo@gmail.com
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wpływu koncentracji na te rynki. Podstawowym celem opracowania jest prezentacja supozycyj-
nego wzorca działań dotyczących określania perspektywy czasowej skutków koncentracji już na 
etapie wyznaczania rynku właściwego, przy czym wzorzec ten znajduje zastosowanie w odnie-
sieniu do rynków charakteryzujących się szczególną zmiennością (lub potencjalną zmiennością). 
Jest to jednocześnie odniesienie się do kwestii dopuszczalności koncentracji w zależności od 
wystąpienia określonych skutków, przy czym skutki te analizowane są od strony wpływu na ulty-
matywny cel prawa ochrony konkurencji. Wzorzec stanowi zaś element analizy prospektywnej, 
a w artykule określany jest jako hipoteza perspektywy czasowej rynku właściwego. Zamierzeniem 
pośrednim opracowania jest próba wykazania możliwości zastosowania powyższego teorematu 
na gruncie prawa ochrony konkurencji do analiz prospektywnych w sprawach z zakresu kontroli 
koncentracji przedsiębiorstw. 

Prezentowany w artykule model ekonomiczny opiera się na logicznej poprawności materialnej 
(prawdziwość przesłanek) oraz prowadzić ma do logicznej prawdziwości formalnej (prawdziwość 
wniosków). Jest to zatem model teoretyczny. Jego przedstawienie ma na celu zobrazowanie pra-
widłowości występujących przy istotnych transformacjach rynkowych, co obrazowo oraz w dużym 
uproszczeniu określić można jako „łączenie” się rynków w jednostki „szersze” (przykładowo, łą-
czenie rynków krajowych w regionalne czy zaistnienie substytucyjności dóbr dotychczasowo nie-
substytucyjnych). Wykorzystanie modelu jest potencjalnie możliwe, w szczególności, na gruncie 
spraw z zakresu kontroli koncentracji przedsiębiorstw, a także w innych analizach prospektyw-
nych. Artykuł stanowi przy tym jedynie dostrzeżenie i cząstkową systematyzację już istniejących 
trendów doktryny i orzecznictwa oraz prezentowanych tam rozwiązań aksjologicznie racjonalnych. 

Artykuł oparto na szeregu założeń, które, z uwagi na ograniczony zakres opracowania, mają 
charakter asertoryczny. Po pierwsze, przedmiotem ochrony prawa konkurencji jest niezakłócone 
(skuteczne, efektywne) funkcjonowanie konkurencji (workable competition1). Po drugie, pomimo faktu, 
że konkurencja stanowi przedmiot ochrony prawa konkurencji nie stanowi ona celu ostatecznego, 
lecz odgrywa ona rolę instrumentalną2. Celem prawa konkurencji jest empirycznie potwierdzony 
rezultat jej funkcjonowania3, za który autor przyjmuje dobrobyt ogólny (total welfare) utożsamiany 
z sumą nadwyżki konsumentów (consumer surplus), tj. różnicą pomiędzy ceną rynkową a ceną, 
którą konsument jest skłonny zapłacić, oraz producentów (producer surplus), tj. sumą wszystkich 
zysków producenta4. Po trzecie, dążenie do osiągniecia dobrobytu ogólnego związane jest z dy-

1 Wyr. ETS z 25.10.1977 r. w sprawie 26-76, Metro SB-Großmärkte GmbH & Co. KG pko. Komisja Europejska. Pobrano z: http://eur-lex.europa.eu/
legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:61976CJ0026(01.04.2014); por. także: art. 2 ust. 3 uchylonego rozporządzenia Rady nr 4064/89 w sprawie kontroli 
koncentracji przedsiębiorstw; pkt 5 preambuły oraz art. 2 ust. 2 rozporządzenia Rady nr 139/2004 w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorstw. 
2 Przykładowo, por.: R. Molski, Prawo antymonopolowe w obliczu globalizacji. Kierunki rozwoju, Oficyna Wydawnicza Barnta, Bydgoszcz–Szczecin 
2007, s. 82–83; por. też M. du Vall, Prawo antymonopolowe, UJ MIWiOWI, Kraków 1992, s. 7. 
3 T. Skoczny, Słowo wstępne, [w]: Bartłomiej Kurcz (red.), Prawo i ekonomia konkurencji. Wybrane zagadnienia, Wolters Kluwer, Warszawa 2010, s. 27; 
por. także M. Szydło, Swobody rynku wewnętrznego a reguły konkurencji. Między konwergencją a dywergencją, Wydawnictwo „Dom Organizatora”,Toruń 
2006, s. 37. 
4 Por.: R. F. Bork, The Antitrus Paradox. A Policy at War with Itself, Free Press, Nowy Jork 1993, s. 90 i 91. Pomimo aprioryczności przedmiotowego 
założenia należy zaznaczyć, że dobrobyt ogólny kwestionowany jest jako cel ultymatywny prawa ochrony konkurencji (przykładowo por.: J.B. Kirkwood, 
R.H. Lande, The Fundamental Goal of Antitrust: Protecting Consumers, Not Increasing Efficiency, „Notre Dame Law Review” 2008, T. 84, No. 1; 
R.H. Lande, Rise and (Coming) Fall of Efficiency as a Rule of Antitrust, „Antitrust Bulletin” 1988, T. 33, No. 429, s. 433–435). Przyjęcie prymatu dobroby-
tu konsumentów wiąże się jednak z pewnymi wątpliwościami na płaszczyźnie redystrybucji dóbr (A.J. Meese, Reframing the (False?) Choice Between 
Purchaser Welfare and Total Welfare, „Fordham Law Review” 2013, T. 81, s. 2203, “[…] wspólnicy to też ludzie […]”, tj. konsumenci) oraz kwestiami 
związanymi z heterogenicznością kapitałową konsumentów (L. Kaplow, On the Choice of Welfare Standards in Competition Law, J.M. Olin Center For 
Law, Economics, and Business, Discussion Paper No. 693, s. 5). Przeciwstawianie dobrobytu ogólnego oraz dobrobytu konsumentów w praktyce jest 
jednak o tyle niezasadne, że „[w] większości sytuacje cele [tj. dobrobyt ogólny oraz dobrobyt konsumentów - WJP] są niemożliwe do rozróżnienia […] 
z uwagi na fakt, że zachowania naruszające przepisy prawa ochrony konkurencji redukują oba, dobrobyt konsumentów oraz dobrobyt ogólny” (R.D. Blair, 
D.D. Sokol, Welfare Standards in U.S. and E.U. Antitrust Enforcement, „Fordham Law Review” 2013, T. 81, s. 2498). Wyraźnie zaznaczyć przy tym 
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namicznym charakterem konkurencji, który uwzględnia zmienność zapotrzebowania oraz tren-
dów gospodarczych, ale także wzmocnienia (osłabienia) pozycji przedsiębiorstw w perspektywie 
czasu czy też fluktuację udziałów rynkowych5. Po czwarte, mechanizmy konkurencji prowadzą do 
osiągania efektywności innowacyjnej rozumianej jako zwiększenie jakości dotychczasowej oferty 
rynkowej6. Po piąte, zarówno uczestnicy rynku (konsumenci, przedsiębiorcy), jak i organy ochrony 
konkurencji (Prezes UOKiK, KE) są podmiotami racjonalnymi metodologicznie7, tj. podejmują dzia-
łania w oparciu o posiadaną wiedzę, przy czym wiedza ta może być jedynie silnym przekonaniem 
(ufnością) w ziszczenie się pewnych zjawisk8. Modelem racjonalności przyjętym przez autora jest 
model wypracowany przez L. Nowaka, w którym decyzje racjonalne to takie, które podejmowa-
ne są na podstawie systemowej oraz niesprzecznej wiedzy i odzwierciedlają asymetryczne oraz 
przechodnie preferencje9. Po szóste, dla rynków o trudnych warunkach dla nowych wejść (w tym, 
rynków izolowanych) błąd „ukarania niewinnego” nie podlega mechanizmom autokorygującym, 
co będzie skutkować nieodwracalnymi skutkami dla dobrobytu10. Ostatnim założeniem jest zaś 
stwierdzenie, że rynki właściwe posiadają cechy immanentne, które predestynują podejmowanie 
przez ich uczestników określonych, niekiedy niewystępujących na innych rynkach, zachowań. 

II. Rynek właściwy. Ocena skutków koncentracji
Kluczowym elementem dla pracy jest pojęcie rynku właściwego, które skorelowane jest z, 

pozostającą wyłącznie w sferze predykcji organu ochrony konkurencji, oceną skutków koncentra-
cji11. Oczywistym jest bowiem, że na etapie wydawania decyzji dotyczącej koncentracji, w opar-
ciu o zebrane informacje, istnieje wyłącznie możliwość przewidywania (nie zaś kategorycznego 
stwierdzenia) wystąpienia na rynku właściwym określonych skutków12. W orzecznictwie Sądu 
Najwyższego przyjmuje się zaś, że skutek utożsamiany jest z wpływem na „[…] ilość, jakość, 
cenę towaru lub zakres wyboru dostępny konsumentom lub innym nabywcom”, natomiast sam 
skutek oceniany być musi przez pryzmat celów ustawodawstwa13. Podkreślić przy tym należy, że 
na gruncie spraw z zakresu kontroli koncentracji ocena przyszłych skutków koncentracji jest nie 

należy, że przyjęcie za cel ultymatywny prawa ochrony konkurencji dobrobytu ogólnego nie jest w niniejszym artykule (i nie może być) „bezrefleksyjne”. 
Cel ów (dobrobyt ogólny) sprzężony jest bowiem z polityką konkurencji oraz przyznaniem prymatu kierunkowi, w którym istnieje możliwość poświęcenia 
dobrobytu konsumentów na rzecz przyszłościowego dobrobytu całego społeczeństwa (zob. Aksjologia prawa ochrony konkurencji w niniejszym artykule). 
5 Por.: D. Aziewicz, Konkurencja dynamiczna w teście istotnego ograniczenia efektywnej konkurencji, „internetowy Kwartalnik Antymonopolowy 
i Regulacyjny” 2014, 6/3, s. 113. 
6 D. Miąsik, Stosunek prawa ochrony konkurencji do prawa własności intelektualnej, Wolters Kluwer, Warszawa 2012, s. 155 i 156. Zaznaczyć należy, 
że takie stwierdzenie w kontekście konkretnych rozstrzygnięć polskich organów ochrony konkurencji ma, co najwyżej, charakter postulatywny. Zarówno 
bowiem Prezes UOKiK, jak i (częściowo) sądy (w tym Sąd Najwyższy) przyjmują konkurencję cenową jako główny przedmiot ochrony prawa (szerzej 
por.: K. Kohutek, Antykonkurencyjny cel lub skutek w kontekście wertykalnego ustalania cen sprzedaży, I Polski Kongres Prawa Konkurencji. Pobrano 
z: http://www.1pkpk.wz.uw.edu.pl/working_papers/K_Kohutek_RPM.pdf oraz powołane tam rozstrzygnięcia).
7 T. Kotarbiński, Traktat o dobrej robocie, Zakład Narodowy im. Ossolińskich Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Wrocław–Warszawa–Kraków 
1965, s. 134.
8 K.R. Popper, Świat skłonności, Wydawnictwo Znak, Kraków 1996, s. 42 i n. 
9 L. Nowak, Interpretacja prawnicza. Studium z metodologii prawoznawstwa, PWN, Warszawa 1973, s. 39. 
10 C.J. Goetz, Antitrust law. Interpretation and Implementation, Lexis Law Publishing 1998, s. 67 i 68. Także por. A. Devlin, M. Jacobs, Antitrust Error, 
„William &Mary Law Review” 2010, Vol. 1, No. 52, s. 75–132 gdzie podniesiono, że błąd „ukarania niewinnego” nie musi być bardziej niekorzystny niż 
błąd „nieukarania winnego”. Dodatkowo, drugi z błędów potencjalnie skutkować może uzyskaniem pożądanych rezultatów w długiej perspektywie cza-
sowej. Dla obszernego studium przypadków por. K. Kohutek, Praktyki wykluczające przedsiębiorstw dominujących. Prawidłowość i stosowalność reguł 
prawa konkurencji, Wolters Kluwer, Warszawa 2012, s. 334 i n. 
11 Ocena skutków koncentracji stanowi element analiz prospektywnych. 
12 Stąd też w obszarze działania organów ochrony konkurencji znajduje się nie tylko ocena zamierzonych celów i skutków określonych działań, lecz 
także potencjalnych skutków (mogących wywołać skutek antykonkurencyjny) (por.: K. Kohutek, M. Sieradzka, Ustawa o ochronie konkurencji i konsu-
mentów. Komentarz, LEX Wolters Kluwer, Warszawa 2014). Powyższe jest zaś naturalnym wnioskiem wypływającym z literalnej wykładni art. 1 ust. 2 
uookik oraz art. 101 i 102 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej. 
13 Wyr. SN z 16/10/008 r., II SK/08.
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tyle niemożliwa, ile co najmniej efemeryczna14. Nie oznacza to jednak, że nie istnieje możliwość 
sformułowania pewnych kryteriów, których realizacja równoznaczna będzie z dopuszczaniem 
(bądź niedopuszczeniem) koncentracji na rynku właściwym. Stąd też tak istotnym elementem 
spraw z zakresu kontroli koncentracji jest prawidłowe wyznaczanie tego rynku, tj. „obszaru”, na 
którym dane (przewidywane) skutki zaistnieją (mają zaistnieć). 

Samo pojęcie rynku definiowane jest jako „[…] całokształt transakcji kupna i sprzedaży oraz 
warunki, w jakich one przebiegają”15. Dodatkowo, „rynek jest instytucją umożliwiającą wymianę 
dóbr, usług i czynników wytwórczych”16 oraz jest to „[…] szczególny mechanizm koordynacji 
zamierzeń (planów) i działań dostawców oraz odbiorców danego dobra […]17. Słusznie zatem 
A. Smith „[…] przedstawił wizję rynku jako mechanizmu przynoszącego bogactwo i zapewniają-
cego harmonię społeczną […]”18.Tak szerokie (często filozoficzne) określenie pojęcia rynku nie 
byłoby jednak użyteczne dla prawa ochrony konkurencji19. 

Zawężeniem pojęcia rynku na gruncie nauki ekonomii jest jego klasyfikacja, która dokony-
wana jest w oparciu o różne kryteria. Przykładowo, odnosić się ona może do przedmiotu obrotu, 
stopnia jednorodności transakcji czy obszaru20. Prawo ochrony konkurencji posługuje się pojęciem 
wywodzonym z pojęcia rynku, tj. pojęciem „rynek właściwy”. Określany jest on także jako „rynek 
relewantny”21. Rynek właściwy w ujęciu prawnym, pomimo istotnego podobieństwa, nie jest jed-
nak zbieżny z klasyfikacjami dokonywanymi w nauce ekonomii. Klasyfikacje stanowią bowiem 
fragment rynku in genere o określonych cechach wspólnych, podlegających określonym prawid-
łowościom. Rynek właściwy charakteryzuje się zaś wysokim stopniem precyzyjności22. Określenie 
rynku właściwego statuuje bowiem podstawę dla zastosowania materialnego prawa ochrony 
konkurencji23. To zatem odpowiednie wyznaczenie rynku właściwego w większości przypadków 
decyduje o prawidłowym zastosowaniu przepisów materialnego prawa ochrony konkurencji24.

14 Daje to podstawy do kontestowania w ogóle istnienia i zasadności ingerencji organów ochrony konkurencji (np. por.: K.N. Hylton, Antitrust Law. 
Economic Theory and Common Law Evolution, Cambridge University Press, Cambridge 2003, s. 314; R. T. Bork, The Antitrust Paradox…, s. 222). 
15 R. Milewski, E. Kwiatkowski (red.), Podstawy ekonomii, WN PWN, Warszawa 2005, s. 40. 
16 E. Nojszewska, Podstawy ekonomii, WSiP, Warszawa 1995, s. 38.
17 L. Balcerowicz, Wolność i rozwój: ekonomia wolnego rynku, Wydawnictwo Znak, Kraków 1995, s. 186.
18 D. Grzybek, Rynek, [w:] B. Szlachta (red.), Słownik społeczny, Wydawnictwo WAM, Warszawa 2004, s. 1130. Warto nadmienić przy tym, że w nauce  
ekonomii sformułowano wiele zastrzeżeń dotyczących funkcjonowania rynku określanych jako tzw. zawodność rynku (market failure), co w nauce prawa 
ochrony konkurencji skorelowane jest z tzw. zawodnością państwa oraz kosztami społecznymi obu zawodności (por.: K. Kohutek, Praktyki wyklucza-
jące…, s. 284 i n.). 
19 T. Skoczny [w:] T. Skoczny (red.), Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów, Komentarz, C.H. Beck, Warszawa 2014, s. 148; M. Szydło, 
Nadużywanie pozycji dominującej w prawie konkurencji, LEX Wolters Kluwer, Warszawa 2010. 
20 Por. R. Milewski, E. Kwiatkowski(red.), Podstaw…, s. 40 i nast. 
21 A. Pawłowski, Leksykon prawa konkurencji, C.H. Beck, Warszawa 2010, s. 330. 
22 M. Szydło, Nadużywanie pozycji… („Rynek właściwy jest bez wątpienia węższą i bardziej skonkretyzowaną płaszczyzną ekonomicznej rywalizacji 
niż rynek w sensie ekonomicznym, jako że posiada on określone granice (ramy), dające się wyznaczyć dzięki odwołaniu się do pewnych normatywnych 
kryteriów. Innymi słowy, każdy rynek właściwy daje się w sposób konkretny wyznaczyć i wyodrębnić (w sensie określenia jego granic), co następuje 
poprzez wykorzystanie stosownych, opisanych w prawie antymonopolowym, kryteriów”). 
23 L. Kaplow definiowanie rynku właściwego określa jako alchemię oraz przyrównuje określanie tego rynku do prób pozyskiwania złota z ołowiu. W jego 
opinii wynika to w szczególności z faktu, że z siły rynkowej przedsiębiorstwa nie można w żadnym wypadku wywnioskować z posiadanych przez nie 
udziałów w rynku. Postuluje on także porzucenie dotychczasowego paradygmatu definiowania i wyznaczania rynku właściwego (szerzej por.: L. Kaplow, 
Market Definition Alchemy, The Harvard John M. Olin Discussion Paper Series 2013, No. 5/ 746). 
24 C. Banasiński, E. Piontek, Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów, Komentarz, LexisNexis, Warszawa 2009, s. 112. Zaznaczyć przy tym 
należy, że wyznaczanie rynku właściwego nie jest elementem obligatoryjnym we wszystkich sprawach. Jak słusznie wskazuje się bowiem, wyznaczanie 
rynku właściwego konieczne jest w sprawach dotyczących (1) naruszeń konkurencji zakazanych ze względu na antykonkurencyjny skutek, (2) korzystania 
z tzw. bezpiecznej przystani (zasada de minimis) czy wreszcie (3) wyłączeń blokowych. Nie ma zaś generalnej potrzeby nakazującej wyznaczanie rynku 
właściwego z uwagi na antykonkurencyjny cel (szerzej por. B. Turno, Definiowanie rynku właściwego w sprawach antymonopolowych z uwzględnieniem 
podejścia ekonomicznego – problemy, metodologia oraz propozycje rozwiązań alternatywnych, I Polski Kongres Prawa Konkurencji. Pobrano z: http://
www.1pkpk.wz.uw.edu.pl/working_papers/B_Turno_Definiowanie_rynku.pdf oraz powołane tam rozstrzygnięcia). 
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Artykuł odwołuje się do pojęcia rynku właściwego funkcjonującego w nauce prawa25. Definicja 
przyjęta w pracy zbieżna jest zaś z definicją zawartą w art. 4 pkt 9 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. 
o ochronie konkurencji i konsumentów (dalej: uookik), zgodnie z którą przez rynek właściwy „ro-
zumie się […] rynek towarów, które ze względu na ich przeznaczenie, cenę oraz właściwości, 
w tym jakość, są uznawane przez ich nabywców za substytuty oraz są oferowane na obszarze, 
na którym, ze względu na ich rodzaj i właściwości, istnienie barier dostępu do rynku, preferencje 
konsumentów, znaczące różnice cen i koszty transportu, panują zbliżone warunki konkurencji”26. 
Definicja ta zgodna jest, zarówno treściowo, jak i pod względem metodyki27, z definicją wprowa-
dzoną do Obwieszczenia Komisji w sprawie definicji rynku właściwego do celów wspólnotowego 
prawa konkurencji28, gdzie rynek właściwy definiowany jest poprzez wskazanie na jego wymiary 
– właściwy rynek asortymentowy oraz właściwy rynek produktowy29. Pierwszy „[…] składa się ze 
wszystkich tych produktów i/lub usług, które uważane są za zamienne lub za substytuty przez 
konsumenta, ze względu na właściwości produktów, ich ceny i ich zamierzone stosowanie”30. 
Drugi, „[…] obejmuje obszar, na którym dane przedsiębiorstwa uczestniczą w podaży i popycie 
na produkty lub usługi, na którym warunki konkurencji są wystarczająco jednorodne, oraz który 
może zostać odróżniony od sąsiadujących obszarów ze względu na to, że warunki konkurencji 
na tym obszarze znacznie się różnią”31. 

III. Zmienność czasowa rynku.  
Dynamiczna ocena skutków koncentracji 

Każdy rynek w rozumieniu ekonomicznym, ze swojej istoty, jest zmienny. Podlega bowiem 
prawu, „[…] które nie daje mu wytchnienia i nieustannie podszeptuje: naprzód! naprzód!”32. Owa 
zmienność nie może być jednak utożsamiana wyłącznie z fluktuacjami popytu i podaży uzależ-
nionej od określonych zjawisk, pór roku czy wydarzeń. Na gruncie prawa konkurencji refleksem 
powyższego jest metodyka wyznaczania rynku właściwego stosowana w kontekście koncentracji 
przedsiębiorstw oraz ocena skutków tych koncentracji. 

Wyznaczanie rynku właściwego ogniskuje się na aspekcie produktowym33 oraz geograficz-
nym34. Z jednej strony, istnieje tendencja do jak najwęższego wyodrębnienia rynku35. Z drugiej 
natomiast, zgodzić należy się ze stwierdzeniem, że ów wyznaczony musi być prawidłowo36. 

25 Definicja ta jest jednak kontestowana. Przykładowo por.: C. Banasiński, Dyskrecjonalność w prawie antymonopolowym, Wolters Kluwer, Warszawa 
2015, s. 191 i n. Słusznie wskazuje przy tym z C. Banasińskim, że definicja określona w uookik jest definicją kierunkową określającą jedynie podstawowe 
składniki rynku właściwego (s. 193). 
26 Ustawa z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. 2007 Nr 50, poz. 331 ze zm.). 
27 Oba akty posługują się bowiem definicją normatywną kierunkową, która nie uwzględnia wszystkich elementów rynku właściwego, a jedynie wskazuje 
na podstawowe składniki rynku właściwego (w odniesieniu do definicji z art. 4 pkt 9 uookik szerzej por. C. Bansiński, Dyskrecjonalność…, s. 192 i 193). 
28 Obwieszczenie Komisji w sprawie definicji rynku właściwego do celów wspólnotowego prawa konkurencji, Dz. Urz. UE 09/12/1997. 
29 Zaznaczyć przy tym należy, że pomimo rozróżnienia aspektów rynku właściwego na rynek produktowy oraz geograficzny konieczne jest ich symul-
taniczne, nie zaś sekwencyjne, określenie (por. U. Schwalbe, D. Zimmer, Law and Economics in European Merger Control, Oxford University Press, 
Oxford 2009, s. 70 i 71).
30 Ibidem, pkt 7. 
31 Ibidem, pkt 8. 
32 K. Marks, Praca najemna i kapitał, [w:] Karol Marks, Fryderyk Engels, dzieła wybrane, T. I, Książka i Wiedza, Warszawa 1949, s. 94. 
33 Wyr. ETS z 21/02/1973 r. w sprawie 6/72, Europemballage Cor., Continental Can v. Komisja, teza 14 i 15, cyt. za: A. Jurkowska, T. Skoczny (red.), 
Orzecznictwo sądów wspólnotowych w latach 1964–2004, Warszawa 2007, s. 114–119.
34 Wyr. TS UE z 31/03/1998 r., C-68/94 oraz C-30/95, Republika Francuska, Société Commerciale des Potasses et de l’Azote (SCPA), Enterprise mi-
niére et chimique (EMC) v. Komisja, teza 5,; cyt. za: A. Jurkowska, T. Skoczny (red.), Orzecznictwo sądów…, s. 653–664. 
35 K. Kohutek, M. Sieradzka, Ustawa o ochronie…, oraz powołane tam orzecznictwo; wyr. SA w Warszawie z 21/04/2010 r., VI ACa 1092/09, LEX 785633. 
36 W miejsce wielu por. U. Schwalbe, D. Zimmer, Law and Economics…, s. 70 i 71.
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Niejednokrotnie, prawidłowe wyznaczenie rynku właściwego wymaga także uwzględnienia aspektu 
czasowego37, który odnosi się do rynków o wysokiej zmienności warunków konkurowania w czasie 
oraz uwzględnia konieczność podejmowania decyzji gospodarczych w oparciu o określone granice 
czasowe38. Do odwołań do aspektu czasowego dochodzi jednak rzadko, a jego uwzględnianie 
dokonywane jest najczęściej w ramach rynku produktowego39. W uproszczeniu, aspekt czasowy 
może być związany ze zróżnicowaniem popytu i podaży, przykładowo, w zależności od pór roku40, 
trwania określonego wydarzenia41 lub zróżnicowania preferencji konsumentów42. 

Tak określony aspekt czasowy, konwencjonalnie związany z rynkiem właściwym oraz aspek-
tem produktowym tego rynku, należy odróżnić od zmienności czasowej rynku właściwego będącej 
elementem analiz prospektywnych, tj. pewnych, wykraczających poza ramy spekulacji, antycypacji 
skutków koncentracji w sferze trendów ekonomicznych43. Zmienność czasowa rynku właściwe-
go w szczególności dotyczy struktury rynku, a jej emanacją na gruncie decyzji koncentracyjnych 
jest obowiązek prognozowania przez organ ochrony konkurencji przyszłościowego kształtu rynku 
właściwego. Tym samym, aspekt czasowy należy wyraźnie rozgraniczyć od oceny skutków kon-
centracji, w tym zaś od jej potencjalnych skutków (rezultatów). 

Refleksem powyższego jest, w szczególności, konieczność badania występowania konku-
rencji potencjalnej, jak i – założona przez prawodawcę – ograniczona trwałość czasowa decyzji 
koncentracyjnych. Ma to na celu zabezpieczenie funkcjonowania rynku w przyszłości (ex ante), 
w ramach późniejszych jego transformacji. Jednocześnie, raczej nie ulega wątpliwości, że z uwagi 
na nieprzewidywalność zachowań biznesowych niepewne jest przewidywanie przyszłościowego 
rynku oraz występujących na nim skutków określonych działań, a nawet nie jest możliwe jed-
noznaczne stwierdzenie czy określone zachowanie (a) przyniesie zamierzony rezultat w sferze 
dobrobytu, (b) wyrządzi mu szkodę lub (c) będzie dla niego irrelewantne44. Dodatkowo, w war-
stwie antycypowanych skutków koncentracji, sama zmienność czasowa rynku nie ogranicza się 
wyłącznie do zmienności produktowej, lecz uwzględnia także zmienność geograficzną (usuwanie 
geograficznych barier wejścia). W konsekwencji analiza skutków koncentracji jest analizą dyna-
miczną, która uwzględniać musi – tak jak wysoce precyzyjnie wyznaczany rynek właściwy – sze-
rokie spektrum i dynamikę zmian zachodzących na rynku. 

IV. Model mikro rynku zmiennego czasowo
Uproszczony model opisowo prezentowany poniżej przyjmuje założenia typowe dla wol-

nego rynku i gospodarki rynkowej oraz posługuje się podstawowymi pojęciami ekonomicznymi 
zgodnie z oznaczeniami, gdzie (1) koszty stałe (Fixed Costs) – Fc; (2) koszty zmienne (Variable 

37 Przykładowo por. wyr. sądu antymonopolowego, Sygn. akt XVII Ama 89/98, LEX 41713; decyzja Prezesa UOKiK z dnia 15.02.2010 r., DOK 1/2010, 
s. 25–26.
38 E. Modzalewska-Wąchal, Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów: komentarz, Twigger, Warszawa 2002, s. 52, cyt. za: K. Kohutek, M. Sieradzka, 
Ustawa o ochronie…
39 C. Banasiński, E. Piontek (red.), Ustawa o ochronie…, s. 124–125.
40 Zakaz praktyk ograniczających konkurencję. Kompetencje Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Komisji Europejskiej od 1 maja 
2004 r., UOKiK, Warszawa 2004. 
41 M. Szydło, Nadużywanie pozycji… 
42 R. Whish, Competition Law, Oxford University Press, Oxford 2009, s. 39. 
43 Przykładowo por. Horizontal Merger Guidelines 2010, pkt 4. Pobrano z: http://www.justice.gov/atr/public/guidelines/hmg-2010.html; Wytyczne 
w sprawie oceny horyzontalnego połączenia przedsiębiorstw na mocy rozporządzenia Rady w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorstw, pkt 9, 10.b, 
13 (2004/C 31/03). 
44 A. Devlin, M. Jacobs, Antitrust…, s. 82 i n. 
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Costs) – Vc; (3) koszty całkowite (Total Costs) – Tc; (4) uśredniony koszt wyprodukowania jed-
nostki dobra (Average Total Costs) – ATc; (5) ilość produkcji (Quantity) – Q; (6) koszty krańcowe 
(Marginal Costs) – Mc; (7) przychód krańcowy (Marginal Revenue) – MR.; (8) cena (Price) – P; 
zmiana – Δ (+Δ lub –Δ), przy czym kategoria kosztów ujmowana jest w dowolnych, jednorodnych 
dla modelu jednostkach użyteczności (mierniku wartości, przykładowo, pieniądz). Model ten jest 
ogólnym powiązaniem ceny w funkcji podaży i popytu45. Jest to jeden model w kilku wariantach 
wynikających z uwzględnienia innych zmiennych. Z uwagi na prawniczy charakter pracy oraz 
posiłkowe stosowanie nauki ekonomii autor pomija formalne zapisanie modelu, ograniczając się 
jedynie do opisowego jego przedstawienia. 

1. Model mikrorynku 

W miejscowości stanowiącej rynek właściwy dla określonego dobra (izolacja rynku) panują 
warunki konkurencyjne, a cena (P) ustalona została powyżej średniego kosztu wytworzenia (ATc) 
dla części z przedsiębiorstw, poniżej zaś średniego kosztu wytworzenia (ATc) dla innych. Tym 
samym, część z podmiotów odnotowywać będzie zysk, a część – straty. Różnica pomiędzy naj-
niższym poziomem a wyższymi poziomami średniego kosztu wytworzenia (ATc) stanowi potencjał 
restrukturyzacyjny dla podmiotów odnotowujących stratę. Jednocześnie, obniżenie najniższego 
średniego kosztu wytworzenia (ATc) caeteris paribus wymaga bądź to zwiększenia skali, bądź po-
czynienia nakładów inwestycyjnych. Popyt na dane dobro jest stały i wraz ze wzrostem produkcji 
liniowo maleje. Jednocześnie nie istnieje możliwość nowych szybkich wejść na rynek z uwagi na 
bariery czasowe i kapitałowe. W takich warunkach gospodarczych przedsiębiorcy podjęli decyzję 
o koncentracji, która doprowadziłaby do powstania pozycji monopolistycznej. Rezultat przyzwole-
nia na to działanie to sytuacja, w której monopolista mógłby dowolnie ustalić (narzucić) cenę (P), 
a jednocześnie nie byłby zainteresowany podejmowaniem jakichkolwiek działań innowacyjnych 
czy też obniżaniem kosztów (z uwagi izolację rynku). Tym samym, wszystkie koszty wynikające 
z prowadzonej przez przedsiębiorstwo działalności zarówno zasadne (wynikające przykładowo 
z kosztów produkcji), jak i niezasadne (wynikające np. z niepełnej efektywności przedsiębiorstwa) 
ponoszone będą przez nabywców. Cena (P) zostanie wówczas ustalona w punkcie zgodnym dla 
kosztu krańcowego (Mc) równemu przychodowi krańcowemu (MR). Co prawda obniżka ceny (–ΔP) 
przy jednoczesnym zwiększeniu ilości produkcji (+ΔQ) caeteris paribus skutkować będą większym 
zaspokojeniem popytu46, jednak dojdzie do wzrostu kosztu krańcowego (+ΔMc), który nie będzie 
równoważony przez uzyskiwane przychody. Powyższe jest zgodne z ekonomicznym modelem 
teorii krańcowego przychodu, w którym warunkiem maksymalizacji zysku przedsiębiorcy jest 
zrównanie kosztu krańcowego (Mc) z przychodem krańcowym (MR). Punkt równowagi pomiędzy 
tymi wartościami wyznacza cenę (P)47. 

Zmodyfikujmy powyższy model poprzez wprowadzenie okoliczności, która z wysokim stop-
niem prawdopodobieństwa zostanie spełniona, a jednocześnie uczyni przedmiotowy model 
zmiennym czasowo, tj. do miejscowości prowadzona jest linia kolejowa, która w przyszłości 
(pięć lat) umożliwi bezkosztowy transport dobra z innych miejscowości. Nowy uczestnik rynku, 
korzystający z powstałych możliwości transportowych, będzie sprzedawać dobro po cenie (P) na 

45 P.A. Samuelson, W.D. Nordhaus, Ekonomia, Wydawnictwo Rebis, Poznań 2012, s. 45 i n. 
46 Autor nie uwzględnia w modelu pozacenowych determinantów popytu i podaży. 
47 P.A. Samuelson, W.D. Nordhaus, Ekonomia…, s. 178 i n. 
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poziomie poniżej dotychczasowego na izolowanym rynku najniższego średniego kosztu wytwo-
rzenia (ATc). Decyzja o koncentracji caeteris paribus doprowadzi do powstania monopolu oraz 
skutków określonych powyżej (nieuzasadniony wzrost ceny ukierunkowany na uzyskanie „renty” 
monopolistycznej), jednak sytuacja ta z czasem ulegnie zmianie. Dodatkowo, połączenie może 
doprowadzić (chociażby z uwagi na efekt synergii) na dotychczasowym rynku do spadku kosztu 
krańcowego (Mc), a tym samym większej elastyczności ceny (P). W konsekwencji, powstać może 
potencjalna możliwość podjęcia konkurencji cenowej z nowym podmiotem. 

Brak koncentracji doprowadzi zaś do sytuacji, w której racjonalni przedsiębiorcy48 podejmą 
działania teleologicznie ukierunkowane na wykorzystanie potencjału restrukturyzacyjnego oraz 
poczynienie nakładów inwestycyjnych49. Co jednak istotne, kapitał niezbędny dla poniesienia 
kosztów powyższych działań dostarczany będzie przez konsumentów. Jest to niezależnie od tego 
czy działania zostaną przeprowadzone w oparciu o kapitał własny (przykładowo, zgromadzone 
i niewypłacone w postaci dywidend rezerwy, czyli zysk osiągnięty historycznie, który zbilansować 
należy zwiększeniem przychodu w wymiarze aktualnym), czy też kapitał dłużny. W konsekwencji 
na rynku spodziewać się będzie można czasowego wzrostu ceny (P). Jednocześnie, jeśli w per-
spektywie pięciu lat działania nie spowodują zmniejszenia dotychczasowego średniego kosztu 
wytworzenia (ATc) caeteris paribus przedsiębiorstwa nie sprostają konkurencji cenowej. 

Obie sytuacje wiążą się z koniecznością poniesienia kosztów zarówno bezpośrednich, jak 
i pośrednich. W pierwszym przypadku będą to całościowe koszty związane z osiągnięciem przez 
lokalnego przedsiębiorcę pozycji monopolistycznej (koszty nietrwałego monopolu, K1, przy czym 
koszt ten ujmowany jest także w dowolnych, jednorodnych dla modelu, jednostkach użyteczno-
ści). W drugim, będą to całościowe koszty restrukturyzacji działalności (bądź, w szerszym spek-
trum czasowym, koszty związane z osiągnięciem przez zewnętrznego przedsiębiorcę pozycji 
monopolistycznej) (koszty restrukturyzacji, K2, przy zastrzeżeniu jak dla K1). W obu przypadkach 
kluczowym kosztem bezpośrednim będą koszty związane ze zmniejszaniem przestrzeni restruktu-
ryzacyjnej oraz dążeniami do dostosowania (zmniejszenia) średniego kosztu wytworzenia (-ΔATc) 
do przyszłościowo niższych kosztów podmiotów konkurencyjnych (przykładowo, koszty inwestycji). 
Kluczowym kosztem pośrednim będą zaś koszty wynikające ze wzrostu cen (P). Dodatkowo zaś, 
w kategorii kosztów bezpośrednich zlokalizować należy także koszty związane z likwidacją miejsc 
pracy oraz utratą wartości niewymiernych (przykładowo, dostępność do strategicznej technologii, 
bezpieczeństwo energetyczne). 

W obu scenariuszach koszty ostatecznie ponosić będzie nabywca dobra50. Jednocześnie, 
koszty te są „skończone czasowo” (ponoszone w skończonym przedziale czasowym), tj. z uwagi 
na ograniczony horyzont czasowy w pewnym momencie (ukończenie linii koleinowej) osiągną 
poziom maksymalny oraz niezmienny. W takim ujęciu, roboczo przyjąć można, że w przypadku, 
w którym koszt restrukturyzacji (K2) przewyższa koszt nietrwałego monopolu (K1), koncentracja 
potencjalnie ograniczy konkurencję na rynku oraz doprowadzi do faktycznego wzrostu ceny (+ΔP) 
przez okres pięciu lat, jednak powyższe skorelowane będzie, w tym okresie, ze wzrostem dobro-

48 W przypadku zachowania nieracjonalnego przedsiębiorcy będą kontynuować działalność, która nie będzie ukierunkowana na pozyskanie kapitału 
restrukturyzacyjnego. Wraz z otwarciem izolowanego rynku działalność zaś zostanie zakończona. 
49 Co, w zamierzeniu, doprowadzić ma do usunięcia z rynku podmiotów nieefektywnych. 
50 Nawet w przypadku, w którym przed i po koncentracji cena (P) nie ulega zmianie, koncentracja zaś prowadzi do zwiększenia nadwyżki przedsię-
biorstw świadczy to o „stracie” konsumentów (O. Williamson, Economics as an Anti-Trust Defense: The welfare trade-offs, „American Economic Review” 
1968, Vol. 58, N. 1, s. 21 i n.). 
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bytu ogólnego (total welfare). A contrario, gdy koszt restrukturyzacji (K2) nie przewyższa kosztu 
nietrwałego monopolu (K1), koncentracja nie tylko potencjalnie ograniczy konkurencję, lecz także 
doprowadzi do wzrostu ceny (P) nieskorelowanego ze wzrostem dobrobytu. Korelacje te mają swo-
je przełożenie na gruncie prawa ochrony konkurencji51. Analiza prospektywna dokonana dla obu 
sytuacji sprowadzać się będzie do potencjalnego stwierdzenia przez organ ochrony konkurencji 
niedopuszczalności zamierzenia koncentracyjnego. Nietrwały monopol będzie bowiem wywierał 
bezpośredni negatywny skutek w sferze konkurencji, który to skutek nie będzie dostrzegalny w 
przypadku konieczności restrukturyzacji. W drugim wypadku wzrost ceny (+ΔP) niezależny będzie 
bowiem od zamierzenia koncentracyjnego, a tym samym uzasadniać będzie ingerencję organu 
ochrony konkurencji w rynek oraz zakazanie koncentracji. 

2. Modyfikacja modelu mikrorynku; zmienność czasowa 

Zarysowany powyżej model pomija element perspektywy czasowej dobrobytu. W zależności 
bowiem od przyjętego horyzontu czasowego okazać się może, że niezależnie od wartości, jaką 
przyjmuje koszt nietrwałego monopolu (K1) oraz koszt restrukturyzacji (K2), koncentracja i tak do-
prowadzi (bądź, w zależności od analizowanego „wycinka” czasu oraz istniejących w tym czasie 
trendów ekonomicznych, i tak nie doprowadzi) do wzrostu dobrobytu. Pomiędzy perspektywami 
czasowymi zachodzi bowiem pewne „napięcie”. Jest ono jednak wyłącznie pozorne52, co wyni-
ka z faktu, że dobrobyt nie jest kategorią statyczną, tj. jednorazowo osiągalną oraz z założenia 
niezmienną. Sprzeciwiałoby się to samej istocie oraz dynamice rynku. W niedynamicznym ujęciu 
rynek przyrównać można bowiem do sytuacji tożsamej z sytuacją przedstawioną w paradoksie 
Zenona z Eleii53, w którym obaj biegacze (docelowy dobrobyt oraz aktualny stan dobrobytu) po-
ruszają się ze stałą prędkością oraz mają do przebycia określony z góry dystans (maksymalny 
dobrobyt). W konsekwencji, z uwagi na niezmienne „granice” maksymalnego dobrobytu, badanie 
skutków koncentracji byłoby zawsze ułatwione. Organ ochrony konkurencji posiadałby bowiem 
punkt odniesienia, do osiągnięcia którego rynek dąży. Założenie takie jest jednak odrealnione 
oraz nie uwzględnia m.in. zmienności preferencji konsumentów oraz zmienności ich potrzeb. 
W dynamicznym ujęciu będzie to natomiast sytuacja zbliżona do pościgu obrazowanego przez 
P. Bouguer54 (krzywa pogoni), przy czym zarówno okręt piracki (aktualny stan dobrobytu), jak 
i kupiecki (docelowy dobrobyt) poruszają się z nieliniową prędkością. W konsekwencji, nie tylko 
nie jest możliwe poznanie, ale nawet prognozowanie poziomu dobrobytu, który będzie poziomem 
„ostatecznym”. Jak się zdaje, podejście zogniskowane na dynamicznym charakterze rynku, a co 
za tym idzie, dynamicznym charakterze dobrobytu jest dominujące w praktyce organów ochrony 
konkurencji55, przy czym dostrzegalny jest także rozdźwięk w tym zakresie56.

W kontekście powyższego, przyglądając się raz jeszcze przedstawionym modelom zauwa-
żyć można, że relacja poziomu kosztu nietrwałego monopolu (K1) do kosztu restrukturyzacji (K2) 

51 Przy założeniu, że kluczowym czynnikiem wpływającym na ocenę dopuszczalności zamiaru koncentracji nie jest wyłącznie kwestia wysokości udzia-
łów w rynku (por.: H.J. Hovenkamp, Markets in Merger Analysis. Pobrano z: http://ssrn.com/abstract=1945964 (13/03/2015)).
52 D.J. Gerber, Law and Competition in 20th Century Europe: Protecting Prometheus, Oxford University Press, Oxford 1998 s. 9 i 10. 
53 Aristotelis, Physics, The University of Adelaide Library 2014. Pobrano z: https://ebooks.adelaide.edu.au/a/aristotle/physics/book6.html.
54 W miejsce wielu: P.J. Nahin, Chases and escapes. The mathematics of pursuit and evasion, Princeton Puzzlers 2012, s. 7 i n. 
55 Por.: A. Jurkowska-Gomułka, Stosowanie zakazu porozumień ograniczających konkurencję zorientowane na ocenę skutków ekonomicznych? Uwagi 
na tle praktyki decyzyjnej Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w odniesieniu do ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów z 2007 
roku, „internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny” 2012, nr 1, s. 36 i n. oraz powołane tam rozstrzygnięcia. 
56 Przykładowo, decyzja Prezesa UOKiK z 30.12.2011 r., RPZ-39/2011. 



17

internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 2015, nr 5(4)        www.ikar.wz.uw.edu.pl        DOI: 10.7172/IKAR.5.4.1

Wojciech J. Piwowarczyk        Elementy analizy dynamicznej oceny skutków koncentracji na rynku właściwym17

będzie różna w różnych momentach czasowych, a analizowanie układu statycznego może być 
niemiarodajne w kategoriach oceny dobrobytu. Z jednej strony, dopuszczenie koncentracji w per-
spektywie czasowej krótszej (przykładowo, dwa lata), niż założona uprzednio chwila doprowadzenia 
do miejscowości linii kolejowej, doprowadzi do zrównania poziomu przychodu krańcowego (MR) 
z poziomem kosztu krańcowego (Mc) oraz odpowiadającemu tym wartościom ceny (P). W per-
spektywie lat pięciu, wraz z wejściem na rynek nowego podmiotu o niskim poziomie średniego 
kosztu wytworzenia (ATc), cena dobra (P) zostanie ustalona na nowym, konkurencyjnym pozio-
mie, przy czym – zakładając prawidłowe działanie mechanizmów rynkowych – poziom ten będzie 
zdecydowanie niższy od tego, który został ustalony w perspektywie dwóch lat, jak i w momencie 
wyjściowym. Z drugiej strony niedopuszczenie koncentracji w perspektywie dwóch lat doprowadzi 
do ustalenia ceny (P) na poziomie konkurencyjnym, jednak wyższym niż poziom dotychczaso-
wy (co wynika z konieczności pozyskania kapitału na zmniejszenie przestrzeni restrukturyzacji). 
W perspektywie pięciu lat cena (P) osiągnie poziom zdecydowanie niższy od tego, który ustalony 
został w perspektywie dwóch lat, jak i w momencie wyjściowym. 

Kluczowe jest jednak to, jaki poziom cena (P) osiągnie w perspektywie kolejnych lat – sześ-
ciu, siedmiu czy dziesięciu. W modelu zakładającym niedopuszczenie koncentracji z wysoką dozą 
prawdopodobieństwa założyć można scenariusz, w którym zmiana ceny (P) przyjmie poziom niż-
szy od poziomu wyjściowego (nowy podmiot podejmuje konkurencję cenową), co – przy braku 
obniżenia u przedsiębiorstw dotychczasowych średnich kosztów wytworzenia (ATc) – doprowadzi 
do strat skorelowanych z zyskiem nowego przedsiębiorstwa. W kolejnych latach przypuszczać 
można, że działanie to doprowadzi do eliminacji z rynku tych podmiotów, które nie były w stanie 
wygospodarować kapitału na zmniejszenie przestrzeni restrukturyzacji, a tym samym – umoc-
nienia pozycji nowego przedsiębiorstwa. W drugim modelu z wysoką dozą prawdopodobieństwa 
można założyć scenariusz, w którym cena (P) przyjmie poziom niższy od ceny wyjściowej (P) 
(nowy podmiot podejmuje konkurencję cenową), jednak cena ta (P) nie zostanie ustalona poniżej 
osiągniętych po koncentracji średnich kosztów wytworzenia (-ΔATc). Tym samym, zarówno nowy 
na rynku podmiot, jak i dotychczasowi uczestnicy osiągną zysk. 

Upraszczając powyższe, uzasadniony jest wniosek, że w zależności od analizowanego 
czasookresu, dojdzie do zmian w prognozowanym poziomie dobrobytu, natomiast relacja kosztu 
nietrwałego monopolu i kosztu restrukturyzacji (K1 i K2) będzie różna w różnych momentach czaso-
wych. Uzasadnione jest jednak także twierdzenie, że wraz z wydłużeniem perspektywy czasowej 
dochodzi do wytworzenia (lub umocnienia) „przewagi” rozstrzygnięcia dopuszczającego koncen-
trację. Z jednej bowiem strony koszty tymczasowego, pięcioletniego monopolu są stałe i możliwe 
do prognozowania. Dodatkowo, rynek posiada mechanizmy autokorygujące błędy „nieukarania 
winnego”. W przypadku niesprawnego działania tych mechanizmów istnieje zaś możliwość inge-
rencji organu ochrony konkurencji oraz przywrócenie stanu rynkowo pożądanego. Z drugiej zaś 
strony, koszty utraty konkurencyjności na rynku po dopuszczeniu podmiotu „nadkonkurencyjnego” 
na izolowany dotychczasowo rynek są potencjalnie nieograniczone, błędy „ukarania niewinnego” 
nie są zaś przez rynek korygowane. Trywializując, powyższy model przypomina kupno losu na 
loterii o „wartości pięciu lat” z możliwością „nagrody” w postaci bądź to rynku kilku konkurujących 
ze sobą podmiotów, bądź to rynku zdominowanego przez jeden podmiot. Miernikiem poziomu 
dobrobytu nie jest jednak „cena” zakupu losu, ale przede wszystkim potencjalna „nagroda”. 
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V. Hipoteza
Jeśli spełnione są następujące warunki, przy jednoczesnym przyjęciu założeń wskazanych 

w punkcie I niniejszego artykułu, w przypadku zamiaru koncentracji:
1) istnieje swobodny dostęp do miernika wartości (przykładowo, pieniądz);
2) koszty korporacyjne, tj. koszty przeprowadzenia procesu koncentracji, są marginalne;
3) koszty nietrwałego monopolu (K1) oraz koszty restrukturyzacji (K2) na rynku właściwym są 

właściwie określone;
4) koszty nietrwałego monopolu (K1) są mniejsze niż długofalowe, czasowo nieokreślone, koszty 

restrukturyzacji (K2);
wówczas koncentracja ograniczająca konkurencję na rynku właściwym sprzyjać będzie dobrobytowi 
ogólnemu (oraz, w konsekwencji, dobrobytowi konsumentów) bądź będzie dla niego irrelewantna. 
Osiągnięcie rezultatu optymalnego jest zatem niezależne od kwestii związanych z ograniczeniem 
konkurencji i krótkofalowych oraz, pomijalnych z perspektywy realizowania celu prawa ochrony 
konkurencji, skutków koncentracji dla rynku właściwego. 

VI. Próba uzasadnienia prawnego dla hipotezy
Z uwagi na poczynione na wstępnie założenia o charakterze asertorycznym uzasadnienie 

prawne dla hipotezy ogniskuje się jedynie na dwóch elementach, tj. (1) perspektywie czasowej 
badania kosztów nietrwałego monopolu i kosztów restrukturyzacji oraz (2) dobrobycie konsu-
mentów realizowanemu równolegle, jednak nie „w tym samym czasie”, do dobrobytu ogólnego. 

Analizy prospektywne stanowią immanentny element każdej decyzji z zakresu kontroli kon-
centracji przedsiębiorstw oraz wpisane są w obowiązujący model ingerencji organów ochrony 
konkurencji w rynek. Jest to konsekwencja szeregu elementów systemu prawa ochrony konku-
rencji, tj. (1) aksjologii działań prokonkurencyjnych, (2) obowiązujących przepisów o charakte-
rze powszechnie obowiązującym oraz (3) ukształtowanej praktyki orzeczniczej. Z powyższych 
elementów antycypować także można wnioski odnoszące się do opisanej w artykule hipotezy. 
W konsekwencji zaś istnieje możliwość wskazania na zasadnicze elementy określające perspek-
tywę czasową analizy prospektywnej. Zaznaczyć przy tym należy, że nie jest możliwe in genere 
określenie konkretnego czasowego spektrum, co jest konsekwencją elementów immanentnych 
dla poszczególnych rynków właściwych, w szczególności ich dynamiki. Tym samym, granice cza-
sowe dla badania rynku winny być ustalane indywidualnie. 

1. Aksjologia prawa ochrony konkurencji

Aksjologia prawa ochrony konkurencji jest podstawą dla kształtowania jakichkolwiek dalszych 
rozważań, których rezultat uzależniony jest od odpowiedzi na pytanie podstawowe – jaki jest cel 
prawa ochrony konkurencji?57. Z uwagi na asertoryczne założenia poczynione w punkcie I artykułu 
celem prawa ochrony konkurencji jest realizowanie dobrobytu ogólnego. Tym samym odrzucić 
należy stwierdzenie, że „każde działanie wymierzone w mechanizm konkurencji godzi w inte-
res publiczny w rozumieniu art. 1 […]”58 uookik, o ile konkurencja nie jest pojmowana w sposób 

57 Por. R. F. Bork, The Antitrus Paradox…, s. 50. 
58 Wyr. SN z 5/06/2008 r., III SK 40/07. Por. Także wyr. SN z 29/05/2001 r., I CKN 1217/98, w którym przyjęto instytucjonalne ujęcie konkurencji. 
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funkcjonalny, tj. jako mechanizm osiągania pożądanych skutków rynkowych59. Wyznacznikiem 
założeń aksjologicznych jest bowiem dążenie do uniknięcia długoterminowego uszczerbku dla 
konkurencji60 oraz eliminowanie zachowań, które hamują mechanizm twórczego niszczenia. 
Truizmem jest bowiem stwierdzenie, że koncentracje to naturalny i, co do zasady, dozwolony 
prawnie element mechanizmu konkurencji. W konsekwencji, „prawo ochrony konkurencji ma […] 
chronić́ konkurencję tylko przed negatywnymi skutkami zindywidualizowanych operacji koncen-
tracyjnych firm, które bezpośrednio powodują ograniczenie konkurencji, a pośrednio (finalnie) 
szkodzą interesom (dobrobytowi) konsumentów; nie ma natomiast na celu ochrony konkurencji 
zagrożonej […] okolicznościami obiektywnie niezależnymi”61. 

Powyższe ujęcie dobrobytu sprzężone jest zatem z polityką konkurencji oraz przyznaniem 
prymatu jednej z jej trzech „dróg”62, tj. kierunkowi, w którym istnieje możliwość poświęcenia do-
brobytu konsumentów na rzecz przyszłościowego dobrobytu całego społeczeństwa (dobrobytu 
społeczno-gospodarczego). Jednocześnie, realizacja tego celu pozostawać musi zgodna z trzema 
założeniami, tj. „po pierwsze, […] musi zwiększyć całkowity dobrobyt poprzez znaczący wzrost 
wydajności i innowacyjności produkcji. Po drugie, […] musi być konieczna, racjonalna i propor-
cjonalna w stopniu, który będzie najmniej jak to jest możliwe szkodliwy dla konsumentów. Po 
trzecie, nie może trwale osłabić konkurencji. Tym samym, istnieć musi możliwość przywrócenia 
konkurencji na rynku. Ostatni z warunków zakłada, że słuszna (fair) część korzyści wynikających 
ze wzrostu wydajności przeniesiona zostanie na konsumentów”63. Tym samym, realizowanie 
(dążenie do realizacji) dobrobytu ogólnego docelowo skutkować ma także osiągnieciem dobro-
bytu konsumentów64, przy jednoczesnym zagwarantowaniu optymalizacji efektywności działań  
gospodarczych. 

W konsekwencji już tylko aksjologia działań prokonkurencyjnych zakłada, przy utrzymaniu 
pewnych „obostrzeń”, możliwość temporalnego przesunięcia środka ciężkości na działania sprzy-
jające rozwojowi efektywności działań gospodarczych. Jednocześnie działania te nie mają być 
samoistnym celem. Obrazowo przyrównać można to do pieczenia tortu – wszystkim podmiotom 
zależy, żeby ich porcja była jak największa. Osiągnąć to można bądź poprzez wykrojenie naj-
większego kawałka, bądź poprzez przygotowanie większego wypieku. Przenosząc powyższe na 
grunt analizowanej problematyki, należy dążyć nie tyle do dobrobytu konsumentów (wykrojenie 
największego kawałka), ile do powiększenia zasobów (bądź ich lepszego wykorzystania). Cel 
prawa ochrony konkurencji stanowi zatem mieszaninę ustępstw i kompromisów – z jednej strony 
powiększania zasobu dóbr, z drugiej zaś – ich następczego (efektywnego) dystrybuowania. 

59 K. Kohutek, Naruszenie interesu publicznego a naruszenie konkurencji (na tle praktyk rynkowych dominantów), „Państwo i Prawo” 2010, nr 7. Pobrano 
z: http://www.lex.pl/akt/-/akt/naruszenie-interesu-publicznego-a-naruszenie-konkurencji-na-tle-praktyk-rynkowych-dominantow. 
60 Por.: wyr. Sądu z 11/12/2013 r., T-79/12, pkt 69. 
61 T. Skoczny, Zgody szczególne w prawie kontroli koncentracji, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW, Warszawa 2012, s. 44; por. także 
Skoczny, Słowo wstępne…, s. 27. 
62 Owe „trzy drogi” polityki konkurencji to: (1) poświęcenie dobrobytu konsumentów na rzecz wzrostu efektywności, (2) maksymalizowanie dobrobytu 
konsumentów oraz (3) poświęcenie dobrobytu konsumentów na rzecz dobrobytu ogólnego (J.F. Brodley, The economic goals of antitrust: efficiency, 
consumer welfare, and technological progres, „New York University Law Review” 1987, Vol. 62, s. 1035, [za:] K.J. Cseres, The Controversies of the 
Consumer Welfare Standard, „The Competition Law Review” 2007, Vol. 3, No. 2, s. 125). 
63 K.J. Cseres, The Controversies…, s. 126. 
64 Obszerną krytykę odejścia od celu, jakim jest dobrobyt konsumentów (w tym zaś, podejścia przyjmowanego w niniejszej pracy) przedstawia: 
S.C. Salop, Question: What Is the Real and Proper Antitrust Welfare Standard? Answer: The True Consumer Welfare Standard, „Loyola Consumer Law 
Review” 2010, Vol. 22, No. 3.
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2. Przepisy powszechnie obowiązującego prawa oraz wytyczne do tych przepisów

W drugiej kolejności zauważyć należy, że uzasadnienie dla stosowania hipotezy dopatrywać 
się można na gruncie przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Po pierwsze wskazać na-
leży na rozporządzenie 139/200465. Jako założenie dla oceny koncentracji przyjmuje ono konku-
rencję dynamiczną (pkt 4 preambuły), co zgodne jest z założeniami asertorycznymi poczynionymi 
na wstępie. Jednocześnie w tym akcie prawnym dostrzegalne jest dążenie do zagwarantowania 
wzrostu wydajności i innowacyjności, które w dalszej kolejności skutkować mają wzrostem poziomu 
życia w UE (pkt 4 preambuły). To zaś przekłada się na stwierdzenie o zbieżności rozporządze-
nia z przyjętą aksjologią prawa ochrony konkurencji. Przedmiotowe rozporządzenie, co zostało 
wielokrotnie zaakcentowane (m.in. pkt. 5, 8, 16 i 20 preambuły, art. 2 ust. 2 rozporządzenia czy 
pkt 1 wytycznych66), odwołuje się także do trwałości szkód dla konkurencji, ich znacznych rozmia-
rów oraz znacznych zmian strukturalnych na rynku godzących w konkurencję, jako do podstaw 
ingerencji organu ochrony konkurencji w rynek. Tym samym, nie każda koncentracja skutkująca 
ograniczeniem konkurencji (jaka ma być chroniona w interesie publicznym) jest niedozwolona. 
Odnosząc powyższe wprost do zaproponowanego w artykule modelu wskazać należy, że ele-
mentem warunkującym jego zastosowanie jest prawdopodobne wystąpienie w perspektywie 
czasowej okoliczności istotnej, która wpłynie na kształt pierwotnego, „niedynamicznego” modelu. 
Tym samym, hipoteza zakłada występowanie okoliczności komponującej się z założeniami po-
wyższego rozporządzenia, tj. do występowania nietrwałości szkód czy ich potencjalnie nieznacz-
nych rozmiarów (pamiętać bowiem należy, że wymiar szkody określa różnica pomiędzy kosztami 
nietrwałego monopolu oraz kosztami restrukturyzacji, nie zaś tylko koszt nietrwałego monopolu). 

Po drugie, należy odwołać się do wytycznych w sprawie oceny horyzontalnego połączenia 
przedsiębiorstw67. Dokument ten w sposób jednoznaczny odwołuje się bowiem do możliwości 
racjonalnego przewidywania zachowań rynkowych łączących się przedsiębiorstw, jak również do 
okoliczności rynkowych od tych przedsiębiorstw niezależnych (pkt 9 wytycznych). W szczególności, 
analiza taka stanowić może asumpt do dalszych wniosków dotyczących zmian w przyszłości (pkt 
15 wytycznych). Trzeba jednak pamiętać, iż przewidywania takie muszą znajdować potwierdzenie 
bądź to w warstwie dowodowej, bądź też na gruncie sytuacji analogicznych. 

Po trzecie, w wymiarze krajowym odwołać się należy do ustawy o ochronie konkurencji i kon-
sumentów, w szczególności zaś na art. 1. Określa on bowiem zakres stosowania ustawy, relaty-
wizując możliwość podejmowania ingerencji w rynek poprzez odwołanie do interesu publicznego 
oraz interesów przedsiębiorców i konsumentów. Nie ulega bowiem wątpliwości, że „konkurencja 
nie jest jedyną wartością, na której opierają się współczesne systemy społeczno-gospodarcze 
i prawne państw i organizacji między- lub ponadnarodowych”68. W takim ujęciu „istnienie interesu 
publicznoprawnego należy oceniać przez pryzmat szerszego spojrzenia […]”69, którego wyznacz-
nikiem jest wzrost efektywności gospodarowania. 

65 Rozporządzenie Rady (WE) Nr 139/2004 z 20/01/2004 r., w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorstw.
66 Wytyczne w sprawie oceny horyzontalnego połączenia przedsiębiorstw na mocy rozporządzenia Rady w sprawie kontroli koncentracji przedsię-
biorstw (2004/C 31/03). 
67 Wytyczne w sprawie oceny horyzontalnego...
68 T. Skoczny, Zgody szczególne…, s. 105. 
69 Wyr. SN z 27/08/2003 r., I CKN 527/01.
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Po czwarte, krajowe wyjaśnienia opublikowane przez Prezesa UOKiK odnoszą się do cza-
sowej oceny skutków koncentracji, wskazując, że w zakresie skutków horyzontalnych koncentra-
cji konieczna jest analiza możliwości zmian dostawców w analizowanym dla konkretnej sprawy 
okresie czasu. Okres ten wyznaczany jest z uwagi na specyfikę danego rynku70 oraz występujące 
na nim trendy71, co w konsekwencji prowadzi do wniosku o niemożności in abstracto określenia 
badanej perspektywy czasowej dla każdej branży. 

3. Praktyka orzecznicza

Powyższe uwagi dotyczące aksjologii prawa ochrony konkurencji oraz norm i wytycznych 
dotyczących spraw z zakresu koncentracji przedsiębiorstw nie konkretyzują płaszczyzny możli-
wej do uwzględnienia perspektywy czasowej. Zbiorczo można określić ją jako „racjonalną” oraz 
„przewidywalną”. Skonkretyzowaniem powyższej płaszczyzny normatywno-faktycznej jest optyka 
orzecznicza organów ochrony konkurencji, która umożliwia antycypowanie perspektywy czasowej 
dla rynków o określonych „kategoriach” swoistości. 

W ramach rozstrzygnięć spraw z zakresu kontroli koncentracji przedsiębiorstw organ ochrony 
konkurencji bazuje na predykcjach dotyczących przyszłych zachowań rynkowych, które wykazy-
wane są w warstwie dowodowej oraz opierają się na wysokim stopniu prawdopodobieństwa72. 
Przewidywania te stanowią jednocześnie asumpt dla oceny przyszłościowych zmian, które do-
celowo nie mogą doprowadzić do stanu, w którym dojdzie do długoterminowego uszczerbku dla 
konkurencji. Kwestię tę wyraźnie zaakcentowano w sprawie T-79/12 dotyczącej rynku właściwego 
charakteryzującego się stosunkowo krótkimi cyklami innowacji (na marginesie wskazać zaś należy, 
że przyjęta w tej sprawie perspektywa czasowa wyniosła aż 3 lata)73. Tym samym, predykcje do-
tyczące przyszłych zachowań rynkowych muszą być możliwe i rozsądne z ekonomicznego punktu 
widzenia74, przy czym są one możliwe także w perspektywach długoterminowych. Perspektywę 
taką w szczególności dostrzec można w sprawie Tetra Lavel/Sidel75, w której Komisja wprost 
odniosła się do potencjalnej, niewystępującej na dzień wydania rozstrzygnięcia, możliwości ewo-
luowania rynku opakowań PET oraz opakowań kartonowych w jeden rynek produktowy. Warto 
zaznaczyć przy tym, że wnioskowania Komisji w ww. zakresie nie zostały podważone w później-
szych rozstrzygnięciach. 

W ramach rozstrzygnięć krajowych tytułem przykładu pierwszego z elementów wskazać 
należy na decyzje w sprawach Kompania Piwowarska/Browar Belgia76 oraz PGE/Energa77. 
W pierwszym rozstrzygnięciu organ ochrony konkurencji dokonał analizy prospektywnej w za-
kresie zamiarów dotyczących Kompanii Piwowarskiej istotnego zwiększenia produkcji w okresie 
dwóch następujących lat78. W drugim, organ ochrony konkurencji poczynił zaś predykcje doty-
czące zmian w zakresie zapotrzebowania na energię elektryczną oraz transgranicznej wymiany 
energii elektrycznej w dalekiej perspektywie czasowej, tj. aż do 2020 roku. Ocena trendów stano-
70 Wyjaśnienia dotyczące oceny przez Prezesa UOKiK zgłaszanych koncentracji, s. 45. 
71 Idem, s. 39 i 40. 
72 Por.: wyr. Sądu z 14/12/2005 r., T-210/01, pkt 464.
73 Wyr. Sądu z 11/12/20013 r., T-79/12, pkt 99. 
74 Por.: wyr. Sądu z 6/06/2002 r., T-342/99, pkt 94. 
75 Decyzje KE w sprawie COMP/M.2416 z 30/10/2001 r. pkt 163 oraz z 13/01/2003, pkt 46 i 70. 
76 Decyzja Prezesa UOKiK z 8/1/2004, DKK 5/2008. 
77 Decyzja Prezesa UOKiK z 13/1/2011, DKK 1/2011. 
78 W ocenie Prezesa UOKiK wzrost zdolności produkcyjnych nie zostałby sposób istotny zmieniony w wyniku koncentracji (DKK 5/2008, s. 25 i 26). 
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wiła zaś element decyzji w sprawach Richter Gedeon/Polpharma79 oraz Empik/Merlin80. Zwrócić 
przy tym należy uwagę, że rozstrzygnięcia organów ochrony konkurencji jako cel prawa ochrony 
konkurencji wskazują dobrobyt konsumentów. Jak słusznie zwraca jednak uwagę A. Jurkowska-
Gomułka, praktyka w zakresie rozstrzygnięć ogniskuje się także na optymalizacji efektywności 
działań gospodarczych81, co stanowi asumpt dla stwierdzenia o symultaniczności działań w za-
kresie realizacji dobrobytu konsumentów oraz dobrobytu ogólnego. 

Odnosząc powyższe wprost do zaproponowanej hipotezy, należy wskazać, że założenia 
dotyczące zarówno działań monopolisty, jak działań na rynku rozdrobnionym są racjonalne eko-
nomicznie oraz zakładają dążenie do kontynuowania działalności przez przedsiębiorców82. To zaś 
każdorazowo skutkować będzie powstaniem określonych i możliwych do przewidywania kosztów 
nietrwałego monopolu oraz kosztów restrukturyzacji. Tym samym, organ ochrony konkurencji jest 
w stanie z prawdopodobieństwem graniczącym z pewnością określić oba koszty. Jednocześnie, 
znając przedmiotowe koszty oraz specyfikę rynku właściwego (w tym, jego dynamikę) potencjalnie 
możliwe jest określenie założeń długoterminowych (jak miało to np. miejsce w sprawie T-79/12). 

Analiza praktyki orzeczniczej wskazuje zatem na istnienie „kategorii” swoistości, które umożli-
wiają stworzenie pewnych uogólnień dotyczących poszczególnych rynków właściwych. Nie sposób 
bowiem twierdzić, że rynek produkcji i sprzedaży hurtowej energii elektrycznej charakteryzujący 
się wysokim poziomem barier wejścia oraz długimi cyklami w zakresie przyłączania nowych mocy 
wytwórczych jest choć odrobinę czasowo zbieżny z wysoce innowacyjnym rynkiem usług email 
marketingowych. Tym samym, perspektywa czasowa jest zrelatywizowana oraz uzależniona od 
warunków rynkowych, tj. to warunki gospodarcze, nie zaś obostrzenia prawne wyznaczają grani-
ce czasowe. Wśród tych warunków można wyróżnić w szczególności: (1) innowacyjność rynku, 
(2) poziom barier wejścia na rynek oraz (3) istniejące plany rozwoju przedsiębiorców. 

VII. Podsumowanie
Zachowania rynkowe są, co do zasady, przewidywalne, co w ogóle umożliwia prowadze-

nie przez organy ochrony konkurencji analiz prospektywnych. W artykule dokonano prezentacji 
prawideł ekonomicznych oraz wzorców racjonalnych, a tym samym przewidywalnych zachowań 
rynkowych. Powyższe dokonane zostało, od strony prawnej, w oparciu o normatywną definicję 
rynku właściwego oraz, od strony ekonomicznej, w oparciu o zrekonstruowany teoretyczny model 
mikrorynku o cechach wzorcowych. Tak zaprezentowana hipoteza perspektywy czasowej bazu-
jąca na założeniach ekonomiczno-prawnych może zaś być, w ocenie autora, wykorzystywana 
w sprawach z zakresu kontroli koncentracji przedsiębiorstw jako „most” pomiędzy predykcjami 
o podłożu ekonomicznym a wartościami preferowanymi prawnie. Artykuł wskazuje bowiem, że 
nauka ekonomii dostarcza informacji, które umożliwiają tworzenie przyszłościowych modeli za-
chowań rynkowych. Jednocześnie, prawo dostarcza możliwości normatywnych przyswajania 
rozwiązań ekonomicznych na grunt wyznaczanych granicami prawa analiz prospektywnych. 
Hipoteza przedstawiona w artykule, w ocenie autora, jest zatem (1) racjonalna ekonomicznie oraz 

79 Decyzja Prezesa UOKiK z 8/7/03, DKK 52/2008. 
80 Decyzja Prezesa UOKiK z 11/2/03, DKK 12/2011.
81 A. Jurkowska-Gomułka, Stosowanie zakazu porozumień…, s. 36 i n. oraz powołane tam rozstrzygnięcia.
82 Zauważyć bowiem należy, że nawet dążenie przez monopolistę do uzyskania „renty” monopolistycznej związane jest z kontynuowaniem działalności 
gospodarczej. 
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(2) racjonalna normatywnie, jej zastosowanie umożliwiłoby zaś wprowadzenie na grunt prawa 
ochrony konkurencji jednolitego, odnoszącego się do rynków zmiennych czasowo wzorca oceny 
wpływu zamierzenia koncentracyjnego nie na konkurencyjność, lecz na aksjologicznie nadrzędną 
do niej wartość, tj. dobrobyt ogólny. Hipoteza potencjalnie możliwa jest zatem do wykorzystania 
w szczególności przez organy ochrony konkurencji. 

Kolejnym etapem rozważań dotyczących hipotezy perspektywy czasowej, który wykracza 
poza teoretyczne ramy artykułu, jest analiza ekonomiczna ukierunkowana na praktyczne zasto-
sowanie poczynionych w pracy założeń. W przyszłości naturalną konsekwencją będą zatem re-
fleksje odnoszące się do praktycznych warunków funkcjonowania wybranych rynków właściwych. 
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Streszczenie
Prowadzenie działalności gospodarczej oznacza permanentne ścieranie się z różnorodnymi ro-
dzajami ryzyka gospodarczego, rozumianymi jako wystąpienie zdarzenia niepożądanego, które 
ma negatywny wpływ na zakładane przez przedsiębiorcę efektywności gospodarcze. Powstają 
więc pytania: czy ryzykiem można zarządzać tak, aby minimalizować skutki wystąpienia niepo-
żądanych zdarzeń i co należy rozumieć przez zarządzanie, a także jakimi narzędziami należy się 
posługiwać. Na te pytania Autor stara się odpowiedzieć w niniejszym artykule lub też zasygnali-
zować konieczność doprecyzowania określonych zakresów merytorycznych.
Zarządzanie ryzykiem antymonopolowym jest oczywiście możliwe, lecz warunkiem zwiększającym 
efektywność tego procesu jest ustalenie jak najściślejszych zasad oceny antymonopolowej lub też 
– krok dalej – kwantyfikacja takiej oceny. Dysponując określonymi algorytmami oceny antymono-
polowej lub też skwantyfikowaną ich postacią (formalna postać może być zapisana jako funkcja), 
można tak zaprojektować działalność przedsiębiorstwa, aby pozwoliła na minimalizowanie ryzyka 
uznania określonych praktyk biznesowych za działania niezgodne z prawem antymonopolowym. 
W konsekwencji zminimalizowane zostałoby także ryzyko nałożenia na przedsiębiorcę (lub na 
osoby zarządzające) stosownych kar. Przygotowanie takiego mechanizmu analitycznego jest moż-
liwe jedynie w warunkach skonkretyzowania przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów 
wytycznych, na podstawie których możliwe byłoby prowadzenie analiz zgodności projektowanych 
zamierzeń biznesowych z prawem antymonopolowym i wprowadzanie stosownych modyfikacji.

Klasyfikacja i słowa kluczowe: K21, K20; zarządzanie; antymonopolowa ochrona konkurencji; 
ekonomia; ryzyko; ekonometria.
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I. Co należy zrobić, aby móc zarządzać ryzykiem gospodarczym?
Prowadzenie działalności gospodarczej oznacza funkcjonowanie w warunkach ciągłej 

zmiany i niepewności oraz endo- i egzogenicznego ryzyka. Co do zasady różne rodzaje ryzyka 
gospodarczego2 (zarówno te z otoczenia dalszego, jak i bliższego3) prowadzą do obniżenia za-
kładanych efektów biznesowych, więc przedsiębiorcy często podejmują działania prowadzące do 
ich minimalizowania. Zdarza się jednak niekiedy, że przedsiębiorca podejmuje decyzję o braku 
działań minimalizujących ryzyko. Sytuacja taka jest racjonalna ekonomicznie pod warunkiem, 
że przewidywane efekty gospodarcze (lub szerzej – biznesowe), przeważą nad potencjalnymi 
konsekwencjami. Niemniej jednak, aby móc świadomie podejmować określone decyzje, należy 
wiedzieć, jak zarządzać danym ryzykiem gospodarczym.

Podstawowym elementem wprowadzenia mechanizmów zarządzania ryzykiem jest identy-
fikacja występowania danego zagrożenia4. Uczestnicy wymiany handlowej, oprócz wielu rodza-
jów ryzyka oddziałujących na działalność gospodarczą, są z zasady wystawieni na naruszenie 
prawa antymonopolowego. W wymiarze materialnym ryzyko to sprowadza się do konieczności 
zapłacenia kary nałożonej przez organ antymonopolowy (najczęściej będzie to Prezes UOKiK) 
lub też odszkodowania na rzecz podmiotów, które zdecydują się na złożenie pozwu cywilnego 
o odszkodowanie. Analizując treść uokik5 można wskazać, że nawet niewielkie przedsiębior-
stwo może naruszyć prawo antymonopolowe, chociażby poprzez zawieranie antykonkuren-
cyjnych porozumień (naruszenie art. 6 uokik). Przykładem może być zawarcie porozumienia  
o charakterze kartelowym. 

Niezalenie więc od wielkości lub siły rynkowej, wszystkie przedsiębiorstwa działające na rynku 
są wystawione na ryzyko antymonopolowe, choć niektórym zagrożenie to wydaje się enigma-
tyczne. Należy tu przywołać praktykę Prezesa UOKiK odnoszącą się do porozumień cenowych 
zawieranych w umowach dystrybucyjnych, gdzie uczestnikami przedmiotowych porozumień były 
przedsiębiorstwa niemające jakiejkolwiek siły rynkowej. W wielu przypadkach zawarte porozumie-
nie nie miało realnego potencjału naruszenia konkurencji6, a niekiedy wręcz wzmacniało walkę 
konkurencyjną na danym rynku7.

Nadto, niejednokrotnie zdarza się, że analizując zamierzenia biznesowe w kontekście róż-
nych rodzajów ryzyka, decydenci nie zadają sobie w ogóle pytania o konsekwencje podjętej de-
cyzji w kontekście prawa i praktyki antymonopolowej. Przykładem mogą być sytuacje, w których 
szczegółowo zaprojektowane przedsięwzięcie (koncentracja lub strategia sprzedaży) nie może 

2 Ryzyko pojmowane jest jako prawdopodobieństwo wystąpienia określonego zdarzenia, które może prowadzić do negatywnych skutków, w tym przy-
padku skutków gospodarczych. Warunki niepewności wynikające z braku informacji, uniemożliwiają ustalenie możliwości wystąpienia odchyleń od stanu 
oczekiwanego. M. Romanowska (red.), Leksykon zarządzania, Diffin, Warszawa 2004, s. 362.
3 G. Gierszewska, M. Romanowska, Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2009.
4 M. Chrapko, CMMI – Doskonalenie procesów w organizacji, WN PWN, Warszawa 2010, s. 215–226.
5 Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. 2015 Nr 184 z dnia 2015.02.05).
6 Przykładami mogą być sprawy rozpatrywane przez UOKiK, w których działania przedsiębiorców nie miały realnego wpływu na konkurencję (rozumianą 
jako proces ekonomiczny), a tym samym nie miały potencjału zniekształcenia tejże: dystrybucja produktów chemii gospodarczej, nawozów ogrodniczych 
i produktów leczniczych – decyzja DOK 10/2011 z 28 listopada 2011 r. (Inco Veritas); dystrybucja nart i produktów związanych ze sportami zimowy-
mi – decyzja RPZ 42/2012 z 21 grudnia 2012 r. (Missions sp. z o.o. i dystrybutorzy); dystrybucja dachówki Roben Miedziana – decyzja RWR 20/2007 
z 29 czerwca 2007 r. (Roben Ceramika Budowlana i dystrybutorzy); dystrybucja systemów rynnowych – decyzja RKR 32/2007 z 12 kwietnia 2007 r. 
(PSB, Gamrat, Budmech); dystrybucja artykułów wyposażenia łazienek – decyzja RBG 42/2013 (Excellent S.A. i dystrybutorzy).
7 Organizacja sieci restauracji franczyzowych – decyzja DOK 1/2013 z 25 czerwca 2013 r. (Sfinks Polska i restauratorzy), również K. Kohutek, 
M. Sieradzka, Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz, LEX Wolters Kluwer, Warszawa 2008, s. 332.
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być realizowane ze względu na zablokowanie go przez organ antymonopolowy lub też inne kon-
sekwencje wynikające z faktu nieuwzględnienia uwarunkowań antymonopolowych8.

Ryzyko naruszenia prawa antymonopolowego jest bezsprzecznie immanentnym elementem 
prowadzenia działalności gospodarczej. Oznacza to, że racjonalny przedsiębiorca powinien prze-
prowadzić analizę występowania tego ryzyka w swojej specyficznej sytuacji rynkowej. Identyfikacja 
ryzyka jest więc podstawowym krokiem dla wprowadzenia skutecznego zarządzania nim. 

Kolejnym krokiem jest internalizacja diagnozy w ramach procesów zarządzania przedsię-
biorstwem. W tym kontekście należy zauważyć, że konieczne jest wprowadzenie stosownych 
procedur, które pozwolą na przeprowadzenie analizy czy opłacalne jest podejmowanie ryzyka 
naruszenia prawa antymonopolowego przy jednoczesnej realizacji założonego celu biznesowego, 
czy też korzystniejsze dla przedsiębiorstwa jest stosowne zweryfikowanie celów biznesowych i wy-
eliminowanie zidentyfikowanego ryzyka. Proces ten to zarządzanie ryzykiem antymonopolowym. 

II. Czy można zarządzać ryzykiem antymonopolowym?
Podstawowe pytanie, jakie powinno zostać postawione w pierwszej kolejności, to „czy można 

w ogóle zarządzać ryzykiem antymonopolowym?”. W wielu przypadkach czynniki generujące ryzyko 
mają charakter zewnętrzny i niezależny od danej jednostki (w tym przypadku przedsiębiorstwa). 
Może to stanowić potencjalną przeszkodę dla skonstruowania takiego procesu. Jednak zarządzanie 
ryzykiem kursów walutowych, ryzykiem ubezpieczeniowym czy też logistycznym jest standardem 
– a wszystkie te rodzaje ryzyka są uzależnione od czynników zupełnie niezależnych od przed-
siębiorcy – to można postawić tezę, że można również zarządzać ryzykiem antymonopolowym. 

Należy jednak określić, co ma być celem zarządzania tym ryzykiem. Można postawić tezę, 
że przedsiębiorcy będą prowadzić takie działania, które mają w efekcie doprowadzić do niewy-
stąpienia niepożądanego zdarzenia, jakim jest określenie danej praktyki jako naruszającej prawo 
antymonopolowe. Jednakże doświadczenie pokazuje, że praktyki nastawione na ukrywanie nie-
zgodności z prawem prędzej czy później są wyświetlane i wszczynane są postępowania antymo-
nopolowe. Dodatkowo, intensywna działalność edukacyjna UOKiK (competition advocacy) oraz 
zwiększająca się świadomość konkurentów pozwalają oczekiwać, że racjonalny przedsiębiorca 
będzie wykorzystywał zarządzanie ryzykiem antymonopolowym do takiego zaprojektowania swej 
strategii biznesowej, aby nie naruszać regulacji antymonopolowych, lecz jednocześnie maksy-
malizować zakładane cele biznesowe. 

Czy jednak można oczekiwać, że przedsiębiorcy będą tak prowadzić biznes, aby być w 100% 
w zgodzie z regulacjami antymonopolowymi? Raczej należy oczekiwać, że będzie to proces asymp-
totycznego dążenia do ideału. Mając równocześnie na uwadze, że regulacje antymonopolowe 
pozostawiają szeroki margines interpretacyjny, może się ponadto zdarzyć, że zarówno Urząd, 
jak i przedsiębiorcy będą odmiennie podchodzić do interpretacji przepisów. Należy wskazać, że 
pole interpretacyjne rozciąga się, poczynając od definicji rynku właściwego, poprzez określenie 
pozycji rynkowej9 (niezmiernie ważne w sprawach dominacyjnych), na analizie samych praktyk 
wskazanych w art. 6 i 9 uokik kończąc. Obszar interpretacyjny można również zidentyfikować 

8 Przykładem takich spraw mogą być: PGE/Energa – decyzja DKK-1/2011 z dnia 13 stycznia 2011; Canal + / ITI Neovision – decyzja DKK 93/2012 
z 14 września 2012; UPC / Aster – decyzja DKK 101/11 z 5 września 2011; Neuca S.A./ACP Pharma S.A. – decyzja DKK-40/2014 z 31 marca 2014r.
9 J. Matuszczak-Piasta, Argumenty jakościowe stosowane przy ocenie pozycji rynkowej przedsiębiorcy w postępowaniach antymonopolowych przed 
Prezesem UOKiK, „internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny” 2013, nr 5(2).
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w odniesieniu do analizy efektów koncentracji, gdzie optyka aplikantów i Urzędu może być od-
mienna. Występujący w tym zakresie margines interpretacji sam w sobie może być znaczącym 
elementem wpływającym na wysokość ryzyka antymonopolowego, z jakim muszą mierzyć się 
przedsiębiorcy. Kluczowe dla przejrzystości podstaw zarządzania ryzykiem antymonopolowym 
jest więc doprowadzenie do takiego stanu, w którym obydwie strony będą mogły posługiwać się 
uspójnionym aparatem pojęciowym i analitycznym.

Opracowany system zarządzania ryzykiem antymonopolowym powinien mieć więc na celu 
minimalizowanie ryzyka antymonopolowego przy założeniu maksymalizacji celów biznesowych. 
W efekcie przedsiębiorca, podejmując określone działania biznesowe, dysponowałby stosowną 
argumentacją, wskazującą na przyczyny leżące u podstaw danych decyzji. Dodatkowo posiadał-
by przygotowaną argumentację dotyczącą analizy zgodności z regulacjami antymonopolowymi. 
W przypadku wszczęcia postępowania, będzie więc miał możliwość dostarczenia twardych danych 
i analiz przygotowanych na poczet analizy ex ante projektowanych działań biznesowych. Obecnie 
przygotowanie takiego narzędzia jest utrudnione poprzez fakt, że tak naprawdę nie wiadomo, 
jakimi kryteriami posługuje się Urząd w analizach antymonopolowych. Tym samym nie można 
oczekiwać od przedsiębiorców, że odpowiedzą na oczekiwanie Urzędu i nie będą naruszać prawa 
antymonopolowego, jeżeli nie wiedzą, jakie narzędzia oraz jakie efekty rynkowe są uznawane za 
korzystne dla rozwoju konkurencji i jak do tego podchodzi organ antymonopolowy.

Wdrożenie sposobu analizowania zamierzeń biznesowych opartego o ustrukturyzowaną 
analizę ryzyka antymonopolowego spowodowałoby, że Urząd miałby w swej dyspozycji materiał 
przygotowany przez świadomego uczestnika postępowania, który jest w stanie nawiązać dyskurs na 
poziomie pozwalającym na wydanie decyzji opartej na obiektywnych przesłankach ekonomicznych.

Zarządzanie ryzykiem antymonopolowym jest więc możliwe, podobnie jak każdym innym 
ryzykiem biznesowym. Co więcej, jego znaczenie jest niebagatelne, wpływa bowiem bezpośred-
nio na możliwość realizacji planowanych działań biznesowych. Wymaga jednak opracowania 
odpowiedniego zestawu narzędzi, stosowanych zarówno przez przedsiębiorcę, jak i przez Urząd.

III. Czy można wycenić ryzyko antymonopolowe?
W praktyce biznesowej dużą wagę przykłada się do kwantyfikacji ryzyka zdarzeń gospo-

darczych, co w szczególności obserwowane jest przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych, 
restrukturyzacyjnych czy też optymalizacyjnych. Kwantyfikacja ryzyka jest również elementem 
niezbędnym do realizacji procesu zarządzania nim. 

Należy postawić jednak pytanie: czy ryzyko antymonopolowe może zostać wycenione10? 
Ryzyko antymonopolowe, jako immanentny element działalności biznesowej, odnosi się praktycz-
nie do każdego przedsiębiorcy. Nawet mały przedsiębiorca może być narażony na naruszenie 
regulacji antymonopolowych, np. poprzez stosowanie praktyk noszących znamiona nielegalnego 
porozumienia (np. cenowego lub przetargowego). 

Ponieważ ryzyko to nic innego, jak prawdopodobieństwo wystąpienia określonego zdarzenia, 
można więc wskazać, że ryzyko antymonopolowe to prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia 
w postaci zdefiniowania przez właściwy organ antymonopolowy danej praktyki jako sprzecznej 

10 T.T. Kaczmarek, Ryzyko i zarządzanie ryzykiem – Ujęcie interdyscyplinarne, Difin, Warszawa 2005, s. 95–111.
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z prawem antymonopolowym. Wycena zaś tego ryzyka opiera się na kosztach, jakie dane przed-
siębiorstwo musi ponieść w konsekwencji realizacji tego niekorzystnego zdarzenia.

Wystąpienie niekorzystnego zdarzenia, jakim jest stwierdzenie przez organ antymonopo-
lowy, że dana praktyka będzie prowadzić do naruszenia konkurencji, może przyczynić się do 
powstania znaczących kosztów i problemów, z jakimi będzie musiało zmierzyć się przedsię-
biorstwo. Najważniejsze z nich to: (1) kara za naruszenie prawa antymonopolowego; (2) koszty 
prowadzenia postępowań; (3) koszty związane z koniecznością weryfikacji przyjętej strategii 
i  koniecznością modyfikacji planów biznesowych, co prowadzi do zmiany prognoz finansowych 
przedsiębiorstwa; (4) koszty związane z utratą reputacji i (5) wystawienie na pozwy odszkodo-
wawcze. Suma tych wartości pomnożona przez współczynnik prawdopodobieństwa11 daje wycenę 
ryzyka antymonopolowego.

W procesie wyceny ryzyka antymonopolowego kluczowym elementem jest praktyka danego 
organu ochrony konkurencji, gdyż to właśnie praktyczna interpretacja regulacji antymonopolo-
wych pozwala określić prawdopodobieństwo wszczęcia postępowania antymonopolowego oraz 
nałożenia kary. Ponadto, co chyba najważniejsze z punktu widzenia przedsiębiorcy, pozwala 
na wyszacowanie wysokości przewidywanej kary12. Te elementy złożone razem dają podstawę 
do wyznaczenia poziomu ryzyka, z jakim może spotkać się przedsiębiorca planujący wdrożyć 
określone strategie biznesowe. Jest to swoisty punkt odniesienia dla oceny działań planowanych 
przez przedsiębiorcę. 

W powyższym kontekście, świadome podejmowanie decyzji biznesowych i wycena ryzyka 
wymagają posługiwania się wspólnym językiem analitycznym przez uczestników rynku i Urząd. 
Językiem analitycznym może być przygotowany przez Urząd zestaw miar ekonomicznych, w szcze-
gólności z zakresu ekonomii antymonopolowej, wraz z opisem ich istotności dla prowadzonych 
postępowań. Takie zestawienie nie może mieć postaci katalogu zamkniętego. Zasadnym byłoby 
przyjęcie koncepcji, że będą to wyjaśnienia czy też wytyczne mówiące o tym, w jaki sposób UOKiK 
postrzega zastosowanie miar ekonomicznych czy też analiz, zaczerpniętych z nauk o zarządzaniu 
w odniesieniu do zdarzeń najczęściej występujących w postępowaniach antymonopolowych. Na 
tej podstawie istniałaby możliwość przygotowania przez przedsiębiorstwo samooceny w zakresie 
planowanych działań rynkowych.

Wprawdzie Urząd przygotował szereg wytycznych, lecz dotyczą one w dużej mierze kwestii 
proceduralnych13. Przedsiębiorcom brakuje natomiast wiedzy, w jaki sposób UOKiK podchodzi do 
analiz ekonomicznych, które powinny być stosowane w odniesieniu do poszczególnych najpopu-
larniejszych praktyk rynkowych ocenianych przez ten organ. Tego typu praktyka funkcjonuje na 
rynku europejskim – Komisja Europejska przygotowała bowiem szereg dokumentów wskazujących 

11 Prawdopodobieństwo, to „ilościowa miara niepewności (…), która wyraża siłę przekonania, że zajdzie niepewne zdarzenie” (por. A.D. Aczel, Statystyka 
w zarządzaniu, WN PWN, Warszawa 2000, s. 65), przy czym zwykle wyróżnia się prawdopodobieństwo obiektywne (rozumiane jako stosunek liczby 
wyników spełniających określone warunki do liczby wszystkich możliwych wyników) i prawdopodobieństwo subiektywne (miara psychicznej niepewności, 
występująca gdy ocena możliwości wystąpienia danego zdarzenia jest oparta na doświadczeniu i intuicji oceniającego) – por. M. Romanowska (red.), 
Leksykon…, s. 431.
12 Wyjaśnienia w sprawie ustalania wysokości kar pieniężnych za stosowanie praktyk ograniczających konkurencję (Warszawa, grudzień 2008 r.), 
T. Skoczny (red.), Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2014, s. 1375 i kolejne.
13 Przykładem mogą być: Wyjaśnienia w sprawie ustalania wysokości kar pieniężnych za stosowanie praktyk ograniczających konkurencję (Warszawa, 
grudzień 2008 r.); Wyjaśnienia dotyczące oceny przez prezesa UOKik zgłaszanych koncentracji (https://uokik.gov.pl/wyjasnienia_w_sprawie_zglasza-
nia_koncentracji.php (10.08.2015)).
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na stosowane podejście do ekonomii antymonopolowej14. Pozwalają one określić sposób kalku-
lowania ryzyka z tej dziedziny. W konsekwencji przedsiębiorcy mogą wprowadzać mechanizmy 
pomagające zarządzać ryzykiem antymonopolowym. 

Dokumenty opracowane przez Komisję mogą służyć za przewodnik dla analityka ekono-
micznego i można z nich zaczerpnąć wiedzę o tym, jak Komisja podchodzi do rozpatrywanych 
zagadnień. Dodatkowo, wyraźnie z nich wynika, że w praktyce pracy Komisji rolę dużą wagę przy-
kłada się do analiz ekonomicznych i ich opisu. Świadczą o tym również decyzje podejmowane 
przez KE15. Analizując opracowane przez KE wytyczne i decyzje, przedsiębiorcy mogą wyciągać 
istotne wnioski o tym, jak KE ocenia dane działania rynkowe. Taka wiedza jest przydatna w toku 
weryfikowania czy planowane działania rynkowe mogą spotkać się z negatywną oceną organu 
antymonopolowego, czy też mogą zostać uznane za zgodne z prawem. Oczywiście nie można 
oczekiwać, że przedstawione w tych dokumentach informacje będą swoistym „przepisem na 
sukces” w analizie ekonomicznej, lecz z pewnością mogą odegrać istotną rolę w ocenie zgodno-
ści planowanych działań przedsiębiorcy z prawem ochrony konkurenci. Droga transparentności 
w zakresie podejmowanych działań i wykorzystywanych narzędzi, przyjęta przez KE, pozwala 
więc na podejmowanie prób oszacowania ryzyka prowadzonych przez przedsiębiorców działań 
biznesowych.

Podobnie na gruncie polskim, przygotowanie zestawu narzędzi znanych w ekonomii anty-
monopolowej wraz z wykładnią, jak Urząd widziałby ich zastosowanie na przykładzie wybranych 
(najważniejszych) praktyk rynkowych, pozwoliłoby na określenie współczynnika prawdopodobień-
stwa naruszenia prawa antymonopolowego oraz w konsekwencji wzmocnienie możliwości samo-
oceny przedsiębiorstw w zakresie zgodności z regulacjami antymonopolowymi. Należy zaznaczyć, 
że Urząd ma wiedzę i doświadczenie w zakresie analiz ekonomicznych, co oznacza, że istnieje 
potencjał do ich zebrania w postaci wytycznych, które mogłyby stanowić punkt odniesienia dla 
analiz zgodności planowanych działań biznesowych z ekonomiczną wykładnią antymonopolową.

IV. Jak mierzyć ryzyko antymonopolowe i wykorzystywać tę miarę 
w praktyce biznesowej?

Przygotowane narzędzia analityczne oraz wytyczne Urzędu pozwalające na parametryzowanie 
ryzyka pozwoliłyby na wytworzenie mechanizmu wiążącego cele biznesowe z efektem w postaci 
oceny ryzyka analitycznego. Zależność zbudowana na podstawie korelacyjnego modelu ekono-
metrycznego doposażona w ocenę ekspercką, umożliwi kwantyfikowanie oddziaływania plano-
wanych decyzji na zmianę poziomu ryzyka antymonopolowego. Należy jednocześnie zauważyć, 
że zasadnym jest postulat o większej użyteczności analizy dynamiki tego ryzyka niż odnoszenie 
się do wartości bezwzględnych. Ocena stanu faktycznego, w jakim znajduje się przedsiębior-
stwo, może bowiem dać jedynie obraz statyczny i nie pozwoli na pokazanie efektu, jaki zostanie 

14 Komunikat Komisji — wytyczne w sprawie priorytetów, którymi Komisja będzie się kierować przy stosowaniu art. 82 Traktatu WE (Obecnie art. 102 
TFUE – przyp. MF) w odniesieniu do szkodliwych działań o charakterze praktyki wyłączającej, podejmowanych przez przedsiębiorstwa dominujące 
(2009/C 45/02 z 24 lutego 2009 r.); Raport opracowany przez Europejską Grupę Doradczą z zakresu Polityki Konkurencji (EAGCP – Economic Advisory 
Group on Competition Policy) „Ekonomiczne podejście do artykułu 82 ”, (lipiec 2005); Wytyczne w sprawie ograniczeń wertykalnych (2010/C 130/01 
z 19 maja 2010 r.); Wytyczne dotyczące zastosowania art. 81 ust.3 Traktatu WE (Obecnie art. 102 TFUE – przyp. MF) (2004/C 101/08 z 27 kwietnia 
2004 r.); Przewodnik praktyczny – Ustalanie wysokości szkody w dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych z tytułu naruszenia art. 101 lub 102 Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej; Obwieszczenie Komisji w sprawie definicji rynku właściwego do celów wspólnotowego prawa konkurencji (97/C 
372/03 z 9 grudnia 1997).
15 Przykładami mogą być: CVC/Lenzing – decyzja COMP/M.2187 z 17 października 2001; Rayanair/Aer Lingus – decyzja COMP/M.4439 z 27 czerwca 
2007 i COMP/M.6663 z 27 lutego 2013.
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wywołany zmianą strategii stosowanej aktualnie. Ważne jest więc odniesienie się do dynamiki 
zmian ryzyka antymonopolowego w funkcji zmian strategii.

Dla uchwycenia tych zależności ważne jest przygotowanie narzędzia kwantyfikującego zde-
finiowane uprzednio ryzyko antymonopolowe. Przygotowany model ekonometryczny powinien 
zawierać w sobie zmienne, którymi zamierza operować przedsiębiorca. Mogą to być np. cena, 
koszty dystrybucji, koszty marketingu, średnioważony koszt kapitału zaangażowanego w dane 
przedsięwzięcie czy też elementy opisowe, takie jak: znaczenie sieci dystrybucji, istotność barier 
rynkowych, obowiązki dystrybutora itp. 

Propozycja ujęcia w narzędziu analitycznym czynników, które nie mają postaci liczbowej jako 
zmiennych opisujących poziom ryzyka antymonopolowego może dziwić. Takie działanie jest jed-
nak w pełni uzasadnione, gdyż nie wszystkie czynniki oddziałujące na ryzyko antymonopolowe 
są czynnikami ilościowymi, a są one istotne z punktu widzenia ekonomii antymonopolowej. Jeżeli 
więc zmienne te miałyby znaleźć się w modelu analitycznym, muszą one zostać skwantyfikowa-
ne. Można podjąć próbę przygotowania narzędzi służących do kwantyfikacji tych zmiennych lub 
też posłużyć się oceną ekspercką w tym zakresie. Uwzględniając okoliczności zarządcze oraz 
realia procesu decyzyjnego, należałoby postawić na wdrożenie rozwiązań eksperckich w zakresie 
kwantyfikacji zmiennych opisowych (nieliczbowych, jakościowych)16.

W efekcie powstaje zależność, którą można zobrazować jako wzór matematyczny będący po-
stacią funkcji zlokalizowanej w N płaszczyznach17 (gdzie N oznacza liczbę zmiennych opisujących 
ryzyko antymonopolowe), uzależniającej poziom ryzyka antymonopolowego od poszczególnych 
czynników, a więc parametrów prowadzonego biznesu. Przygotowanie modelu ekonometrycz-
nego, który uwzględniałby czynniki opisujące ryzyko antymonopolowe umożliwi nawigowanie 
pośród raf antymonopolowych, a przynajmniej pozwoli na wyznaczenie w miarę bezpiecznego 
i – co ważniejsze – przewidywalnego kursu. Przedsiębiorca, dysponując algorytmem szacującym 
prawdopodobieństwo nałożenia kary wskutek wdrożenia danej praktyki biznesowej, mógłby lepiej 
przygotować się do analizy wariantowej swojego biznesu i jednocześnie opracować scenariusze 
postępowania alternatywnego. Taki sposób rozumowania biznesowego będzie również pomagał 
w procesie krzewienia wiedzy i świadomości antymonopolowej wśród pracowników. Opracowanie 
przez Urząd wytycznych w zakresie stosowania narzędzi ekonomicznych umożliwi wprowadzenie 
mechanizmów zarządzania ryzykiem antymonopolowym do wewnętrznych procedur przedsię-
biorstwa i pozwoli na zwiększenie efektywności stosowania prawa antymonopolowego w Polsce.

W praktyce proces zarządzania ryzykiem można opisać następująco. Na podstawie analiz 
czynników opisujących ryzyko antymonopolowe dla danego przedsiębiorstwa zostaje opracowa-
ny algorytm obrazujący ryzyko antymonopolowe. Ryzyko jest zdefiniowane jako określenie danej 
praktyki za niezgodną z prawem ochrony konkurencji i nałożenie kary (wysokość kary stanowi 
odrębny element algorytmu). Powstaje więc wskaźnik ryzyka antymonpolowego (WRA). 

Przedsiębiorstwo przyjmuje akceptowalny poziom ryzyka antymonopolowego mierzony w war-
tościach zawartych w przedziale od zera do jedności, przedział obustronnie zamknięty (WRAє<0,1>). 

16 Zmienne takie przyjmują określoną, skończoną liczbę wartości. Ich reprezentacja w modelu ekonometrycznym następuję zwykle przez uwzględnie-
nie ich jako tzw. zmienne zero-jedynkowe (por. D.N. Gujarati, Basic Econometrics, The McGraw−Hill Companies, New York City 2004, s. 297–340 oraz 
W.H. Grenne, Econometric Analysis, Fifth Edition, Pearson Education, New Jersey 2003, sr. 116–122).
17 Model regresji liniowej z wieloma zmiennymi objaśniającymi (gdzie N oznacza liczbę zmiennych) – por. A. Welfe, Ekonometria, PWE, Warszawa 
2003, s. 61–87.
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Przykładowo, przyjmijmy, że WRAmax nie może przekroczyć poziomu 0,7 (WRAmax = 0,7). 
Przedsiębiorstwo zamierza zwiększyć ceny swych produktów o 10% (ΔP = 10%) oraz wzmocnić 
obowiązki dystrybutorów w zakresie magazynowania produktów o dodatkowe postanowienia 
(ΔDystr. = 20%), co zostało oszacowane metodą ekspercką.

Przed wprowadzeniem proponowanych zmian WRA wynosiło 0,4 (WRA = 0,4), co daje 
300 punktów bazowych zapasu, czyli marginesu do przekroczenia zakładanej w strategii warto-
ści maksymalnej. Wprowadzenie do modelu nowych wartości zmiennych: „cena” i „warunki dys-
trybucji”, których wartości zwiększą się odpowiednio o 10 i 20%, WRA’ wyniesie 0,75. Oznacza 
to, że wartość graniczna została przekroczona o 50 punktów bazowych (WRAmax – WRA’ = 
0,7 – 0,75 = –0,05). Pojawia się więc informacja zarządcza, że konieczne jest podjęcie decyzji 
co do zaakceptowania wyższego ryzyka lub też weryfikacji planów biznesowych. Jeżeli przedsię-
biorca będzie gotów zmodyfikować zakładaną zmianę cen lub odstąpić od wprowadzania nowych 
rozwiązań dystrybucyjnych, poziom ryzyka antymonopolowego może zostać utrzymany poniżej 
akceptowalnej wartości maksymalnej.

V. Czy organy antymonopolowe powinny brać pod uwagę wdrożone 
rozwiązania zarządzania ryzykiem antymonopolowym?

Zarządzanie ryzykiem antymonopolowym nie jest przedsięwzięciem samym w sobie, lecz 
stanowi element systemu monitorowania zgodności podejmowanych działań z regulacjami an-
tymonopolowymi i dobrymi praktykami w tym zakresie – systemu Competition Compliance18. 
Przedsiębiorcy, wdrażając taki system, dążą do prowadzenia biznesu w taki sposób, aby nie 
zniekształcać konkurencji w sposób nieuczciwy, a więc w jak najmniejszym stopniu wystawiać 
się na ryzyko naruszenia prawa antymonopolowego. Niemniej jednak prowadzenie biznesu coraz 
częściej wiąże się z uwzględnianiem czynników niekwantyfikowalnych, takich jak emocje, oczeki-
wania czy też dostarczenie towarów dających konsumentom satysfakcję. Można więc wskazać, że 
prowadzenie biznesu musi być – i jest – korelowane z przesuwaniem się po kolejnych poziomach 
piramidy potrzeb Maslova19, a obecnie przeciętny konsument znajduje się na wyższym jej etapie 
niż miało to miejsce w poprzednich dekadach. Można zauważyć to w szczególności w strategiach 
reklamowych i marketingowych przedsiębiorstw, gdzie nie kupujemy samochodu ze względu na 
pojemność silnika, liczbę niutonometrów, stosunek sprężania mieszanki paliwowej do wagi samo-
chodu. Czynnikami, na które konsumenci mają zwracać uwagę, są: bezpieczeństwo20, satysfakcja 
z posiadanej pozycji społecznej21, zadowolenie rodziny22, samorealizacja23, wolność wyboru24, 
radość25, zaskoczenie26 czy też spełnienie marzenia o imponowaniu sąsiadom27.

18 Zestaw narzędzi ICC do tworzenia programów przestrzegania prawa konkurencji, International Chamber of Commerce, 2013, s. 20–30.
19 Por. http://www.zarzyccy.pl/p_piramida-potrzeb-maslowa.html (2.09.2015).
20 Reklama TV WARTA „Zaufanie”. Pobrano z: https://www.youtube.com/watch?v=APt-t07_lxg (02.09.2015).
21 KLER MEBLE KOLEKCJA LARGO 2014. Pobrano z: https://www.youtube.com/watch?v=-6wsM2SBRg8 (02.09.2015).
22 Beko reklama TV – „Dla Was zmieniamy się na lepsze: Rodzina” 2014. Pobrano z: https://www.youtube.com/watch?v=TbQY2RciDAs (02.09.2015).
23 Młodsza ŠKODA Fabia. Pobrano z: https://www.youtube.com/watch?v=YtRw283bzYo (02.09.2015).
24 JA + NA KARTĘ BEZ KOŃCA. Pobrano z: https://www.youtube.com/watch?v=qUewIBRYWrE (02.09.2015).
25 Coca-Cola Podziel się Radością.Pobrano z: https://www.youtube.com/watch?v=prGofMpO8zg (02.09.2015).
26 Motocykle BMW.Pobrano z: https://www.youtube.com/watch?v=IS_lLDU757g (02.09.2015).
27 Nowa ŠKODA Octavia RS.Pobrano z: https://www.youtube.com/watch?v=Cisig4eHOGs (02.09.2015).
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Wprowadzenie systemu Competition Compliance, którego elementem będzie system za-
rządzania ryzykiem antymonopolowym, świadczy o dążeniu przedsiębiorcy do instytucjonalnego 
minimalizowania działań naruszających prawo ochrony konkurencji. W tym też kontekście, jeżeli 
działania przedsiębiorcy doprowadzą do naruszenia prawa antymonopolowego, to z pewnością 
w toku postępowania prezentowane będą argumenty o charakterze obiektywnym i kwantyfikowal-
nym. Takie podejście pozwoli na zobiektywizowanie postępowań oraz bazowanie na rzetelnych 
dowodach wspierających stawiane tezy. 

Kolejnym aspektem wprowadzenia zinstytucjonalizowanego zarządzania ryzykiem anty-
monopolowym jest możliwość identyfikacji komórek bądź też osób wewnątrz organizacji, które 
doprowadziły do naruszenia prawa, co powinno również przyczyniać się do miarkowania nakła-
danych kar i tym samym oszczędzić długotrwałych postępowań administracyjnych i sądowych 
w odniesieniu do osób, które nie przyczyniły się do naruszenia prawa, nawet jeżeli pełnią funkcje 
zarządcze w przedsiębiorstwie.

Można więc wskazać, że Urząd, zachęcając przedsiębiorców do wdrażania zinstytucjona-
lizowanych systemów zarządzania ryzykiem antymonopolowym oraz systemów Competition 
Compliance, będzie przyczyniał się do zwiększenia świadomości prawa antymonopolowego i, tym 
samym, skuteczniej będzie wdrażać działania z zakresu competition advocacy.

VI. Wnioski dla dalszych działań
Zwiększenie skuteczności stosowania prawa antymonopolowego jest uzależnione od swo-

istej współpracy między Urzędem a przedsiębiorcami. Z jednej strony przedsiębiorcy starają się 
zwiększyć efektywność prowadzonych przez siebie działań i mogą doprowadzić do, nawet nie-
świadomego, naruszenia prawa antymonopolowego. Z drugiej zaś – działania Urzędu skupione 
są na ściganiu praktyk naruszających ustawę antymonopolową. W sumie prowadzi to do sytuacji, 
w której brakuje ujednoliconego aparatu analitycznego dającego obu stronom możliwość podob-
nego postrzegania określonych zjawisk ekonomicznych. Brak homogeniczności zasad analiz 
ekonomicznych nie pozwala obecnie skutecznie zarządzać ryzykiem antymonopolowym. Trzeba 
podkreślić w tym miejscu, że każdy przedsiębiorca (nawet niewielki) jest wystawiony na ryzyko 
naruszenia prawa ochrony konkurencji, zarządzanie ryzykiem antymonopolowym jest więc im-
manentnym elementem prowadzenia działalności gospodarczej. 

Ryzyko antymonopolowe, jest obok innych rodzajów ryzyka, czynnikiem, który powinien być 
uwzględniony przez każdego przedsiębiorcę w procesie podejmowania decyzji biznesowych. 
Pomocnym narzędziem pozwalającym na skuteczne zarządzanie ryzykiem antymonopolowym 
jest model analityczny (najlepiej ekonometryczny), na podstawie którego możliwe byłoby prowa-
dzenie biznesowych analiz wariantowych, prezentujących poziom ryzyka antymonopolowego 
w zależności od zakładanych efektów biznesowych, jakie ma uzyskać przedsiębiorstwo.

Do tego celu bezwzględnie konieczne jest opracowanie wyjaśnień lub wytycznych Prezesa 
UOKiK odnośnie do zasad analiz ekonomicznych, jakie stosuje Urząd w odniesieniu do poszcze-
gólnych spotykanych praktyk. Opracowany dokument będzie miał niebagatelne znaczenie dla 
praktycznego stosowania prawa antymonopolowego oraz budowania świadomości z zakresu 
Competition Compliance. 



35

internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 2015, nr 5(4)        www.ikar.wz.uw.edu.pl        DOI: 10.7172/IKAR.5.4.2

Maciej Fornalczyk        Czy zarządzanie ryzykiem antymonopolowym jest możliwe i czy może przynieść korzyści?35

Bibliografia
Aczel A.D, Statystyka w zarządzaniu, WN PWN, Warszawa 2000.
Benninga S., Sarig O., Finanse przedsiębiorstw – Metody wyceny, WIG-Press, Warszawa 2002.
Blaug M., Teoria ekonomii. Ujęcie retrospektywne, WN PWN, Warszawa 2004.
Chrapko M., CMMI – Doskonalenie procesów w organizacji, WN PWN, Warszawa 2010.
Grenne W.H., Econometric Analysis, Fifth Edition, Pearson Education, New Jersey 2003.
Frydman R., Goldberg M., Imprefect Knowledge Economics. Exchange Rates and Risk, Princeton University 

Press, Princeton 2007.
Gerardin D., Layene-Farrar A., Petit N., EU Competition Law and Economics, Oxford University Press, 

Oxford 2012.
Gierszewska G., Romanowska M., Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2009.
Gujarati D.N., Basic Econometrics, The McGraw-Hill Companies, New York City 2004.
International Chamber of Commerce, Zestaw narzędzi ICC do tworzenia programów przestrzegania prawa 

konkurencji, Warszawa 2015.
Kaczmarek T.T., Ryzyko i zarządzanie ryzykiem. – Ujęcie interdyscyplinarne, Difin, Warszawa 2005.
Kohutek K., Sieradzka M., Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz. LEX Wolters Kluwer, 

Warszawa 2008.
Matuszczak-Piasta J., Argumenty jakościowe stosowane przy ocenie pozycji rynkowej przedsiębiorcy w po-

stępowaniach antymonopolowych przed Prezesem UOKiK, „internetowy Kwartalnik Antymonopolowy 
i Regulacyjny” 2013, nr 5(2).

Milewski R., Podstawy ekonomii, WN PWN, Warszawa 2002.
Romanowska M. (red.), Leksykon zarządzania, Diffin, Warszawa 2004.
Skoczny T. (red.), Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz, Wydawnictwo C.H. Beck, 

Warszawa 2014.
Welfe A., Ekonometria, PWE, Warszawa 2003.



36

internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 2015, nr 5(4)        www.ikar.wz.uw.edu.pl        DOI: 10.7172/IKAR.5.4.3

Małgorzata Sieradzka*

Antykonkurencyjny czy prokonkurencyjny  
cel udziału konsorcjum w postępowaniu  

o udzielenie zamówienia publicznego – analiza i ocena

Spis treści 
I. Wprowadzenie 
II. Istota konsorcjum przetargowego 
III. Analiza celu udziału konsorcjum w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
 1.  Antykonkurencyjny cel lub skutek jako podstawa kwalifikacji porozumienia przetargowego 

jako zakazanego 
 2.  Przesłanka niezbędności jako ekonomiczne uzasadnienie udziału konsorcjum w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia publicznego 
IV. Zakończenie

Streszczenie
Artykuł prezentuje problemy, jakie pojawiają się przy ocenie celu udziału konsorcjum w postępo-
waniu o udzielenie zamówienia publicznego. Konsorcjum przetargowe jest prawnie dopuszczoną 
formą udziału wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Istotą konsor-
cjum przetargowego jest złożenie wspólnej oferty, a wcześniej jej uzgodnienie. 
W związku z tym, że uzgadnianie ofert przez wykonawców przystępujących do przetargu jest 
kwalifikowane jako porozumienie ograniczające konkurencję kluczowe jest określenie, w jakich 
okolicznościach złożenie wspólnej oferty ma antykonkurencyjny charakter. Zwłaszcza że do-
puszczenie konsorcjum do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie 
zostało obwarowane żadnymi warunkami, np. niespełnianiem warunków udziału w postępowaniu 
indywidualnie przez konsorcjantów. W związku z tym, istotne jest określenie, kiedy porozumienie 
konsorcjantów posiada antykonkurencyjny charakter. Kwestie te budzą kontrowersje, zwłaszcza 
jeżeli chodzi o ocenę celu udziału konsorcjum w postępowaniu w sytuacji obiektywnej możliwo-
ści samodzielnego wykonania zamówienia przez konsorcjantów. Omawiane w artykule problemy 
dotyczą charakteru konsorcjum przetargowego oraz oceny celu jego udziału w postępowaniu. 
Zaprezentowano ponadto przesłanki stanowiące uzasadnienie udziału konsorcjum w postępo-
waniu o udzielenie zamówienia publicznego.
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I. Wprowadzenie
Swoboda działalności gospodarczej przedsiębiorców pozwala prowadzić działalność gospo-

darczą bez obawy o nieuzasadnioną ingerencję organów administracji publicznej. Wolność jej 
prowadzenia kończy się jednak tam, gdzie przepisy prawa wprowadzają różnego rodzaju zakazy. 
Jednym z nich jest zakaz stosowania praktyk ograniczających konkurencję z art. 6 ust. 1 ustawy 
z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów1. Generalnie ujmując, z jego treści 
wynika, że przedsiębiorcy nie mogą zawierać antykonkurencyjnych porozumień, których celem lub 
skutkiem jest ograniczenie, wyeliminowanie lub naruszenie w inny sposób konkurencji na rynku 
właściwym. Przejawem jego naruszenia jest uzgadnianie przez przedsiębiorców przystępujących 
do przetargu lub przez tych przedsiębiorców i przedsiębiorcę będącego organizatorem przetargu 
warunków składanych ofert, w szczególności zakresu prac lub ceny. Zmowa przetargowa może 
występować zarówno w przetargach prywatnych, jak i w publicznych2. Swoboda udziału w po-
stępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego podlega ograniczeniu przez regulacje prawa 
antymonopolowego. Pomimo jasnego, jak się wydaje, zakazu owo uzgadnianie jest dozwolone 
przez przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych3. Wykonawcy 
przystępujący bowiem do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego mogą złożyć 
wspólną ofertę w ramach konsorcjum. Trudno wyobrazić sobie, aby nie została ona uzgodniona 
przez nich w zakresie warunków udziału w postępowaniu. W istocie zatem mamy do czynienia 
z uzgodnieniem ofert przez kilku wykonawców przystępujących wspólnie do jednego postępowa-
nia. Z punktu widzenia jego kwalifikacji prawnej kluczowe jest określenie, w jakich okolicznościach 
owo uzgodnienie jest (będzie) kwalifikowane jako porozumienie ograniczające konkurencję czy 
to przez zamawiającego (następnie KIO lub sąd), czy też organ antymonopolowy. Zwłaszcza że 
dopuszczenie konsorcjum do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie 
zostało obwarowane żadnymi warunkami, np. niespełnianiem warunków udziału w postępowaniu 
indywidualnie przez konsorcjantów. W związku z tym, że każde uzgodnienie wyłącza konkurencję 
pomiędzy przedsiębiorcami istotne jest określenie, kiedy porozumienie wykonawców w ramach 
konsorcjum nosi znamiona porozumienia ograniczającego konkurencję (zmowy przetargowej). 

W związku z powyższym nasuwają się dwa istotne pytania: 1) jakie przesłanki (okoliczności) 
przemawiają za kwalifikacją konsorcjum jako antykonkurencyjnego porozumienia wykonawców 
oraz 2) jakie przesłanki (okoliczności) wyłączają (umożliwiają wyłączenie) antykonkurencyjny 
charakter konsorcjum.

II. Istota konsorcjum przetargowego
W związku z tym, że porozumienia przetargowe są formą kooperacji wykonawców, co do 

warunków składanych ofert, umożliwiając im wspólny udział w postępowaniu o udzielenie zamó-
wienia publicznego, należy uznać je za porozumienia przetargowe kwalifikowane. Różnią się 
one od zwykłych porozumień zawieranych przez wykonawców przystępujących do postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego osobno (indywidualnie). 

1 Dz.U. Nr 50, poz. 331 ze zm.
2 Zob. K. Kohutek [w:] K. Kohutek, M. Sieradzka, Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa 2014, s. 286. 
3 Tj. Dz.U. 2013, poz. 907 ze zm.
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Biorąc pod uwagę prawną dopuszczalność udziału w postępowaniu o udzielenie zamówie-
nia publicznego konsorcjum (art. 23 ustawy PZP) pojawia się potrzeba wnikliwej analizy nie tylko 
celu jego udziału w postępowaniu, lecz także wpływu na zamówienie publiczne. Zanim jednak to 
nastąpi trzeba ustalić podstawy dopuszczalności udziału konsorcjum w postępowaniu o udzie-
lenie zamówienia publicznego. 

Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy PZP wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie 
zamówienia publicznego. Możliwość składania ofert wspólnych pojawiła się wraz z uchwaleniem 
ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o zmianie ustawy o zamówieniach publicznych4. Przed wejściem 
w życie wskazanej nowelizacji ustawy PZP możliwość wspólnego ubiegania się o zamówienie 
publiczne była wykluczona5. Konsorcjum przetargowe stanowi formę wspólnego ubiegania 
się o udzielenie zamówienia publicznego. Niezależnie od obranej formy (konsorcjum może 
przybrać formę umowy lub też stać się nieformalnym porozumieniem) jego celem jest wspólna 
realizacja przedsięwzięcia przez połączenie posiadanych zasobów oraz rozłożenie ryzyka gospo-
darczego pomiędzy konsorcjantów6. Warto wskazać, że konsorcjum nie dość, że nie występuje 
jako nazwana umowa, ale brak jego definicji w prawie polskim. Konsorcjum należy określić 
jako formę organizacyjną nieposiadającą określonej podmiotowości prawnej, struktury 
organizacyjnej czy też odrębnego majątku, utworzoną przez podmioty prowadzące dzia-
łalność gospodarczą, które zobowiązują się wspólnie dążyć do osiągnięcia określonego, 
wytyczonego celu gospodarczego. Konsorcjum umożliwia złożenie wspólnej oferty w związku 
z tym występuje jako stosunek obligacyjny między wykonawcami. Również ustawa PZP nie wy-
maga żadnej formy konsorcjum, co pozostawia wykonawcom dowolność, oczywiście w ramach 
zasady swobody umów. Treść umowy konsorcjum ma być przedstawiona zamawiającemu tylko 
wówczas, gdy oferta konsorcjum została wybrana. Zatem brakuje prawnych możliwości ingerencji 
przez zamawiającego w stosunek prawny, który łączy konsorcjantów. Przed wyborem najkorzyst-
niejszej oferty zamawiający nie może ocenić czy z treści zawartej umowy wynika antykonkuren-
cyjny cel (np. przez zamieszczenie klauzuli podziału rynku).

Można zauważyć podobieństwo umowy konsorcjum do umowy spółki cywilnej, co pozwala 
zastosować art. 860 k.c. Przez umowę spółki wspólnicy zobowiązują się dążyć do osiągnięcia 
wspólnego celu gospodarczego przez działanie w oznaczony sposób, w szczególności przez 
wniesienie wkładów. Nie można jednak przyjąć, że umowa konsorcjum to typowa umowa spółki 
cywilnej7. Osiągnięcie wspólnego celu gospodarczego przez konsorcjantów z zasady nie przy-
biera formy wniesienia wkładów, co z kolei stanowi regułę w przypadku spółek cywilnych8. Stroną 
umowy w sprawie zamówienia publicznego zawieranej z zamawiającym nie jest odrębna struktura, 
lecz wszyscy członkowie konsorcjum (wykonawcy)9. Powyższe upodabnia konsorcjum do spółki 
4 Dz.U. Nr 76, poz. 813 ze zm., Zob. art. 1 pkt 7 oraz art. 4. 
5 Zob. np. wyr. SN z dnia 13 grudnia 1999 r. III CKN 478/98, OSNC 2000, nr 6, poz. 118. 
6 Szeroka analiza konsorcjum zob. M. Sieradzka, Konsorcjum a podwykonawcy zamówienia publicznego, LEX zamówienia publiczne 2014/el.; wyr. 
KIO z dnia 22 kwietnia 2010 r., sygn. akt KIO/UZP 567/10. Na temat naruszenia prawa konkurencji przez konsorcjum zob. M. Sieradzka, Zmowy prze-
targowe w świetle prawa zamówień publicznych oraz prawa konkurencji, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2015; R. Szostak, Zmowy przetargowe 
w zamówieniach publicznych, „Prawo Zamówień Publicznych” 2014, nr 1; Komentarz do art. 23 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 
publicznych (Dz.U.10.113.759), [w:] M. Stachowiak, J. Jerzykowski, W. Dzierżanowski, Prawo zamówień publicznych. Komentarz, wyd. IV, LEX Wolters 
Kluwer, Warszawa 2010; R. Świstak, Konsorcjum w świetle prawa zamówień publicznych, PPH 2007, s. 40 i n.; A. Zawłocka-Turno, Zmowa przetargowa 
czy działanie zgodne z prawem? Problemy na styku prawa konkurencji i prawa zamówień publicznych, iKAR 2012, nr 4(1), s. 44–56. 
7 Zob. wyr. SA w Białymstoku z dnia 17 października 2012 r., I ACa 460/12, MoPH 2013, Nr 4, s. 44. 
8 Co sprawia, iż przepis art. 869 § 2 k.c. może być stosowany jedynie odpowiednio – zob. wyr. SA w Szczecinie z dnia 7 marca 2013 r. I ACa 718/12, 
Legalis.
9 Uchwała KIO z dnia 22 lipca 2011 r., sygn. akt: KIO/KU 54/11. 
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cywilnej, a status konsorcjantów do wspólników spółki cywilnej, co nie zmienia jednak faktu, iż 
stosunek prawny łączący konsorcjantów nie będzie spełniał przesłanek umowy spółki cywilnej. 
Umowę konsorcjum należy zatem traktować jako umowę nienazwaną prawa cywilnego, do której 
należy odpowiednio stosować przepisy k.c. dotyczące spółki cywilnej10. Warunkami wspólnego 
ubiegania się przez wykonawców o udzielenie zamówienia publicznego jest ustanowienie peł-
nomocnika (lidera konsorcjum). Natomiast przedstawienie zamawiającemu umowy konsorcjum 
(umowy regulującej zasady współpracy wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia publicznego) ma miejsce już po wyborze oferty. 

Istotą konsorcjum przetargowego jest udział w jednym postępowaniu większej liczby pod-
miotów (wykonawców), którzy składają wspólną (jedną) ofertę. Pomimo korzyści, jakie wynikają 
z udziału konsorcjum stanowi ono również potencjalne zagrożenie dla konkurencji w postępowa-
niu o udzielnie zamówienia publicznego, ponieważ konsorcjanci, składając jedną ofertę, w istocie 
uzgadniają jej treść. Uzgodnienie wspólnej oferty jest jednak prawnie dopuszczalne i nie może 
zostać ograniczone przez zamawiającego11. 

Oceniając umowę konsorcjum na gruncie przepisów ustawy o ochronie konkurencji i kon-
sumentów należy zakwalifikować ją jako porozumienie w świetle art. 4 pkt 5 uokik. Przez pojęcie 
porozumienia należy rozumieć nie tylko umowy, lecz także wszelkie uzgodnienia pomiędzy przed-
siębiorcami dokonane w jakiejkolwiek formie przez dwóch lub więcej przedsiębiorców. Umowa 
konsorcjum jako porozumienie podlega zatem ocenie w świetle art. 6 ust. 1 pkt 7 uokik. Zgodnie 
z art. 6 ust. 1 pkt 7 uokik zakazane są porozumienia polegające na uzgadnianiu przez wykonaw-
ców warunków składanych ofert. Samo uzgodnienie oferty, jako istota konsorcjum przetargowego, 
nie może być zatem samoistną przesłanką uznania konsorcjum za porozumienie ograniczające 
konkurencję. Nasuwa się zatem pytanie o charakter konsorcjum przetargowego, co jest uzasad-
nione z uwagi na to, że porozumienia przetargowe należą do najcięższych ograniczeń prawa 
konkurencji12. 

Powyżej zaakcentowano brak kontroli zamawiającego nad treścią umowy konsorcjum. 
Zamawiający może jednak oceniać zachowanie wykonawców pod kątem zawarcia antykonkuren-
cyjnego porozumienia przetargowego. Z uwagi na to, że zakaz zawierania porozumień ogranicza-
jących konkurencję ogranicza swobodę tworzenia konsorcjum istotna staje się antymonopolowa 
ocena jego charakteru.

Podmioty zawierające konsorcjum wyłączają istnienie pomiędzy sobą konkurencji w zdobyciu 
i realizacji konkretnego zamówienia publicznego, gdyż istotą konsorcjum jest wspólne dążenie do 
realizacji tego zamówienia, a nie konkurowanie między sobą13. Autonomiczne podmioty tworzą 
konsorcjum w celu złożenia wspólnej oferty. U podstaw tworzenia konsorcjum leży umożliwienie 
udziału w postępowaniu również tych podmiotów, które samodzielnie nie spełniają warunków 
udziału w postępowaniu. Wówczas wykonawcy nie są konkurentami, gdyż samodzielnie nie mogą 
przystąpić do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Warto jednak pamiętać, że 
żaden przepis prawa nie zakazuje udziału w postępowaniu konsorcjum, w sytuacji, gdyż każdy 
10 Art. 860-865 k.c. 
11 Na taki zakaz złożenia oferty wspólnej wskazał SN w wyr. z dnia 13 grudnia 1999 r. III CKN 478/98, OSNC 2000, Nr 6, s. 118. 
12 Zob. art. 7 ust. 3 uokik. 
13 Sygn. akt KIO/UZP 567/10. Warto w tym miejscu wskazać, że w literaturze wyrażane są poglądy, iż nie tylko obiektywne uzasadnienie utworzenia 
konsorcjum, ale też subiektywny czynnik może przesądzać o braku antykonkurencyjnego charakteru konsorcjum; tak zob. A. Sanchez Graells, Public 
procurement and the EU Competition Rules, Hart Publishing, Oxford 2011, s. 278. 
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z konsorcjantów spełnia samodzielnie warunki udziału w postępowaniu. W związku z powyższym 
należy określić, czy wspólne ubieganie się o udzielenie zamówienia publicznego w sytuacji, gdy 
każdy z konsorcjantów może wziąć udział w postępowaniu samodzielnie, przesądza o antykon-
kurencyjnym celu złożenia wspólnej oferty przez konsorcjum? 

III. Analiza celu udziału konsorcjum w postępowaniu  
o udzielenie zamówienia publicznego

Art. 6 ust. 1 pkt 7 uokik stanowi, że zakazane są porozumienia, których celem lub skutkiem 
jest wyeliminowanie, ograniczenie lub naruszenie w inny sposób konkurencji na rynku właściwym, 
polegające w szczególności na uzgadnianiu przez przedsiębiorców przystępujących do przetargu 
lub przez tych przedsiębiorców i przedsiębiorcę będącego organizatorem przetargu warunków 
składanych ofert, w szczególności zakresu prac lub ceny14. Celem omawianego zakazu jest 
ochrona konkurencji w zamówieniach publicznych15. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu 
są zobowiązani do przestrzegania zasady uczciwej konkurencji wyartykułowanej w art. 7 ustawy 
PZP16. Zgodnie z tą zasadą wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
przedstawiają niezależne oferty oparte na kalkulacji ryzyka. Prawidłowa konkurencja na rynku 
zamówień publicznych wyłącza uzgadnianie w zakresie warunków składanych ofert. Tym samym 
zakazane jest nawiązywanie wszelkich kontaktów, których celem lub skutkiem jest wykluczenie 
lub ograniczenie ryzyka związanego z suwerennym działaniem w warunkach konkurencji17. 

Jak zatem w świetle zakazu z art. 6 ust. 1 uokik zakwalifikować umowę konsorcjum? Przed 
udzieleniem odpowiedzi już na wstępie należy odrzucić możliwość automatycznej kwalifikacji 
konsorcjum jako zmowy przetargowej (w rozumieniu art. 6 ust. 1 pkt 7 uokik) jedynie w oparciu 
o fakt istnienia możliwości samodzielnego udziału przez członków konsorcjum w zamówieniu 
publicznym. Badając cel udziału konsorcjum w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicz-
nego, należy wziąć pod uwagę całokształt okoliczności towarzyszących składaniu wspólnej oferty 
oraz skutki jej złożenia. Warto w tym miejscu odwołać się do przepisów ustawy PZP dotyczą-
cych udziału w postępowaniu podmiotów powiązanych (należących do jednej grupy kapitałowej). 
Zarówno polski, jak i unijny ustawodawca zakazał automatycznego wykluczania z postępowania 
wykonawców powiązanych składających w jednym postępowaniu odrębne oferty18. Podobne 
rozwiązanie należałoby przyjąć przy ocenie udziału konsorcjum w postępowaniu, pomimo braku 
w ustawie PZP postępowania wyjaśniającego w celu badania wpływu konsorcjum na przestrze-
ganie zasady uczciwej konkurencji. Tym samym udowodnienie braku możliwości samodzielnego 
udziału w zamówieniu publicznym przez konsorcjantów będzie wyłączać jego antykonkurencyjny 
cel (szerzej na ten temat poniżej). 

14 Na temat zmowy przetargowej zob. w szczególności E. Modzelewska-Wąchal, Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów – komentarz, Twigger, 
Warszawa 2002 s. 85; A. Jurkowska [w:] T. Skoczny (red.), Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 
2009, s. G. Materna, Uchwały i inne akty związków przedsiębiorców jako źródło ograniczenia konkurencji w postępowaniach o zamówienia publiczne, 
PUG 2014, nr 7, s. 15; M. Krasnodębska-Tomkiel, Uzgadnianie ofert w przetargach to też zmowa. Pobrano z: http://prawo.gazetaprawna.pl (30.01.2013). 
15 Ochrona konkurencji w zamówieniach publicznych jest także zapewniona przez przepisy ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczci-
wej konkurencji (Dz.U. 2003 Nr 153, poz. 1503 ze zm). Zmowa przetargowa jest kwalifikowana jako czyn nieuczciwej konkurencji i stanowi podstawę 
odrzucenia oferty wykonawcy. 
16 Na temat tej zasady szeroko zob. P. Szustakiewicz, Zasady zamówień publicznych, Wydawnictwo Publicus, Warszawa 2007, s. 135 i n, W. Dzierżanowski, 
Ochrona konkurencji w prawie zamówień publicznych, Wolters Kluwer, Warszawa 2012, s. 74 i n. 
17 Zob. decyzja Prezesa UOKiK z 16.12.2013 r., RKT 46/2013. 
18 Zob. art. 24 b ustawy PZP. Na temat udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego podmiotów powiązanych zob. wyr. TSUE z 19 
maja 2009 r., C-538/07 Assitur Srl v. Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Milano z glosą M. Sieradzkiej/Lex/el. 
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Konsorcjum przetargowe umożliwia połączenie zasobów (zdolności) posiadanych przez 
konsorcjantów (np. finansowych, organizacyjnych). Powszechnie zauważa się, iż celem powoła-
nia konsorcjum powinno być umożliwienie przedsiębiorcom pozyskania zamówienia, którego nie 
byliby w stanie uzyskać (wykonać) jako pojedynczy wykonawca (zob. decyzja RLU Nr 38/2012, 
z 22 września 2004 r., Nr RKR -31/2004, wyrok KIO z 9 kwietnia 2014 r., sygn. akt KIO 560/14, 
KIO 569/14). Podkreśla się także, że konsorcjanci nie są potencjalnymi konkurentami, w związku 
z czym ich udział w postępowaniu nie ogranicza konkurencji (tak w wytycznych KE w sprawie sto-
sowania art. 101 TFUE do horyzontalnych porozumień kooperacyjnych, Dz.U. UE 2011, C 11/01, 
pkt 23719). Z powyższego wynika, że umowa konsorcjum ma (celem jej zawarcia jest) umożliwić 
udział w postępowaniu podmiotom, które bez jej zawarcia nie mogłyby uczestniczyć w postępo-
waniu (brak spełnienia warunków udziału w postępowaniu). Konsorcjum przetargowe, którego 
celem jest wspólne ubieganie się o udzielenie zamówienia oraz jego wykonanie nie może stano-
wić ograniczenia konkurencji, jeśli przedsiębiorcy uczestniczący w porozumieniu nie są w stanie 
samodzielnie uzyskać i wykonać zamówienia20. 

Czy można jednak przyjąć, że dopuszczalność tworzenia konsorcjum istnieje jedynie 
wówczas, gdy konsorcjanci nie są w stanie uzyskać zamówienia samodzielnie? Z dotych-
czasowej praktyki decyzyjnej Prezesa UOKiK wynika, że jeżeli każdy z nich mógł wystartować 
w przetargu samodzielnie, to wówczas doszło do ograniczenia konkurencji (zob. decyzję w spra-
wie ASTWA i MPO z 31 grudnia 2012 r. oraz precedensowy wyrok SOKiK w tej sprawie z dnia 
10 marca 2015 r. sygn. akt XVII AmA 73/13). Jak jednak pogodzić powyższą kwalifikację w oparciu 
o identyfikację obiektywnego celu zawarcia umowy konsorcjum z prawną dopuszczalnością udziału 
konsorcjum w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego21? Przyjęcie, iż tylko brak obiek-
tywnej możliwości samodzielnego wykonania zamówienia przez konsorcjantów stanowi warunek 
udziału konsorcjum w postępowaniu w praktyce wpłynęłoby na ograniczenie potencjalnej liczby 
wykonawców zamówienia publicznego, co godzi w zasadę równego traktowania wykonawców22. 

Poza tym ustawa PZP nie wprowadza żadnych ograniczeń w przedmiocie udziału konsor-
cjum w postępowaniu. 

Analizując przesłanki zawarcia umowy konsorcjum, możemy wyróżnić: 
1) brak spełnienia warunków udziału w postępowaniu (art. 22 ustawy PZP);
2) brak możliwości samodzielnego wykonania zamówienia, pomimo spełnienia warunków udziału 

w postępowaniu; 
3) możliwość samodzielnego udziału oraz wykonania zamówienia, ale w warunkach ekono-

micznej nieopłacalności samodzielnego wykonania zamówienia;
4) spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz możliwość samodzielnego wykonania 

zamówienia.
Biorąc pod uwagę powyższe należy ustalić, kiedy porozumienie wykonawców przybierające 

formę konsorcjum będzie mogło być zakwalifikowane jako antykonkurencyjne. Już na wstępie do 
19 „Szczególnym zastosowaniem tej zasady byłyby umowy konsorcyjne, które umożliwiają uczestniczącym przedsiębiorstwom udział w projektach, 
których nie byłyby w stanie podjąć indywidualnie. Ponieważ strony umów konsorcyjnych nie są zatem potencjalnymi konkurentami w realizacji projektu, 
nie dochodzi do ograniczenia konkurencji w rozumieniu art. 101 ust. 1 (…)”
20 Tak zob. wyr. TSUE z dnia 24 października 1988 r. (88/568/EWG) w sprawie Eurotunnel. 
21 W świetle art. 23 ustawy PZP bez względu na ocenę spełnienia przez konsorcjantów indywidualnie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego. 
22 Dochodzi bowiem do sytuacji, gdy legalny jest jedynie udział w postępowaniu konsorcjantów, którzy samodzielnie nie spełniają warunków udziału 
w postępowaniu. 
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dalszych rozważań warto podkreślić, że ocena w tym przedmiocie powinna zostać dokonana ad casu. 
Ma to szczególne znaczenie z uwagi na brak przepisów prawa warunkujących ( uzależniających) 
udział konsorcjum w postępowaniu od wykazania, iż złożenie wspólnej oferty nie prowadzi do 
naruszenia uczciwej konkurencji. Chodzi o ocenę udziału konsorcjum w konkretnym zamówieniu 
publicznym. Zasadne staje się zatem przeanalizowanie konsorcjum przetargowego pod kątem 
antykonkurencyjnego celu lub skutku. Zwłaszcza, że z dotychczasowej praktyki orzeczniczej or-
ganu antymonopolowego wynika, że zgodne z prawem konkurencji są jedynie konsorcja tworzone 
przez wykonawców, którzy samodzielnie nie spełniają warunków udziału w postępowaniu lub nie 
są zdolni do wykonania zamówienia publicznego. 

1.  Antykonkurencyjny cel lub skutek jako podstawa kwalifikacji  
porozumienia przetargowego jako zakazanego 

W świetle prawa konkurencji zakazane jest zawieranie porozumień przetargowych, których 
celem lub skutkiem jest wyeliminowanie, ograniczenie lub naruszenie w inny sposób konkurencji 
na rynku właściwym. W świetle art. 6 ust. 1 pkt 7 uokik uzgodnienie wspólnej oferty przez członków 
konsorcjum może być uznane za naruszające zakaz porozumień ograniczających konkurencję. 
W związku z kwalifikacją zmów przetargowych do tzw. porozumień card core nie podlegają one 
wyłączeniu spod zakazu na podstawie art. 7 uokik23. Kwalifikacja określonego porozumienia jako 
zakazanego z uwagi na antykonkurencyjny cel (przedmiot) zwalnia z konieczności wykazywania 
antykonkurencyjnego skutku24. W związku z tym uzgodnienie wspólnej oferty, a następnie jej 
złożenie w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego należałoby zawsze kwalifikować 
jako zmowę przetargową. Jednak jak wiadomo złożenie wspólnej oferty w ramach konsorcjum 
jest dozwolone na podstawie art. 23 ustawy PZP. 

Pojawia się zatem pytanie: jak należy rozumieć antykonkurencyjny cel udziału konsorcjum 
w postępowaniu? Zwłaszcza że zawsze jego udział prowadzi do wyłączenia konkurencji na rzecz 
wzajemnej współpracy, a w konsekwencji złożenia wspólnej oferty. Jest to szczególnie zauważal-
ne, gdy wykonawcy tworzący konsorcjum mogą samodzielnie wziąć udział w postępowaniu lub 
wykonać zamówienia. Dlatego też kluczowe staje się rozróżnienie pomiędzy prokonkurencyjnym 
a antykonkurencyjnym celem udziału konsorcjum w postępowaniu. Jak ukazuje bowiem praktyka 
działania konsorcjów przetargowych ich udział w postępowaniu może obniżyć koszty wykonania 
zamówienia publicznego i to pomimo możliwości samodzielnego udziału w postępowaniu przez 
konsorcjantów25. Możemy bowiem zidentyfikować sytuację, gdy samodzielne wykonanie zamówie-
nia jest nieopłacalne i to nie tylko dla wykonawców, lecz także dla zamawiającego. Złożenie kilku 
ofert przez konsorcjantów zwiększa konkurencję, ale nie oznacza, iż będą to oferty korzystniejsze 
ekonomicznie, ponieważ pomimo iż posiadają oni indywidualnie zdolności (zasoby) niezbędne do 
wykonania zamówienia, złożenie wspólnej oferty jest korzystniejsze. Rezygnacja z walki o uzy-
skanie zamówienia publicznego będzie kwalifikowana jako naruszająca zakaz z art. 6 ust. 1 
pkt 7 uokik, jeżeli współpraca konsorcjantów nie znajduje ekonomicznego uzasadnienia. 
23 W oparciu o regułę de minimis – na jej temat zob. P. Grabowski, Zasada de minimis w nowych wyjaśnieniach Komisji Europejskiej i polskiej ustawie 
antymonopolowej, Przegląd Prawa Handlowego 2003, nr 3, s. 26. 
24 Szeroko na temat antykonkurencyjnego celu lub skutku zob. B. Turno, Kategoria porozumień zakazanych ze względu na cel w unijnym oraz polskim 
prawie ochrony konkurencji, „Kwartalnik Prawa Publicznego” 2012, nr 2, s. 34. Autor wskazuje, że adekwatne byłoby używanie wyrażenia ,,ograniczenia 
zakazane z uwagi na przedmiot”; A. Stawicki, Porozumienia zakazane z uwagi na cel a porozumienia zakazane z uwagi na skutek, iKAR 2012, nr 1, s. 10 i n.
25 W sytuacji, gdy samodzielny udział i wykonanie jest możliwe, ale nieopłacalne; zob. wyr. SOKiK z 10.03.2015 r., sygn.akt AmA 73/13, z glosą 
M. Sieradzkiej, LEX/el. 
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Z ekonomicznym uzasadnieniem złożenia wspólnej oferty mamy do czynienia, gdy istnieje, 
uzasadniony obiektywnymi okolicznościami, ekonomiczny sens złożenia wspólnej oferty. Twierdzę, 
że umowa konsorcjum może być zgodna z prawem konkurencji, nawet jeżeli wykonawcy zawierają 
ją w sytuacji, gdy samodzielnie są w stanie: 1) spełnić warunki udziału w postępowaniu, jednak 
nie mogą samodzielnie wykonać zamówienia lub 2) wykonać zamówienie publiczne (jednak nie 
spełniają warunków udziału w postępowaniu); 3) spełnić warunki i wykonać zamówienie pub-
liczne. Jednak oczywiste jest, że brak spełnienia warunków udziału w postępowaniu jest 
właśnie tym obiektywnym (ekonomicznym) sensem zawarcia konsorcjum (o czym szeroko 
poniżej). W dotychczasowej praktyce orzeczniczej to właśnie możliwość samodzielnego udziału 
w postępowaniu decydowała o istnieniu antykonkurencyjnego konsorcjum. Warto jednak pamię-
tać, że prawo nie ogranicza dopuszczalności zawiązania konsorcjum. Dlatego należy przyjąć, iż 
w sytuacji, gdy przedsiębiorcy zawiązują konsorcjum w celu realizacji zadania, które nie wymaga 
współpracy i mogłoby zostać wykonane samodzielnie przez każdego z przedsiębiorców, mamy 
do czynienia z domniemaniem antykonkurencyjnego skutku umowy konsorcjum. Cel jest zatem 
tylko jedną z przesłanek kwalifikacji konsorcjum jako zakazanego porozumienia przetargowego. 
Jak już podkreślano ocena zawarcia porozumienia przetargowego w formie konsorcjum powinna 
zostać dokonana ad casu. Badanie antykonkurencyjnego celu wymaga odniesienia do konkretnego 
kontekstu gospodarczego. Należy przecież zdawać sobie sprawę, że u podstaw zawarcia konsor-
cjum leży chęć uzyskania zamówienia publicznego. Celem konsorcjantów jest zatem uzyskanie 
i wykonanie zamówienia. Warto wskazać na brak konieczności badania skutków porozumienia, 
gdy wykazano jego antykonkurencyjny cel, co dotyczy w szczególności porozumień przetargo-
wych. Pojawia się pytanie o cel złożenia wspólnej oferty, gdy każdy z konsorcjantów mógłby sa-
modzielnie wziąć udział w postępowaniu, a pomimo tego dochodzi do zawiązania konsorcjum. 
Ponieważ nawet w przypadku stwierdzenia, że wykonawcy są w stanie samodzielnie wykonać 
całość zamówienia, może się okazać, że posiadane zasoby są zaangażowane w realizację innych 
zamówień. W celu wykonania zamówienia wymagane zatem staje się zawiązanie konsorcjum. 

Jak wskazywano powyżej oczywistym jest, że połączenie w ramach konsorcjum ma (powinno 
mieć) podstawy w braku spełnienia warunków udziału w postępowaniu lub możliwości samodziel-
nego wykonania zamówienia, stanowiąc jednocześnie obiektywne (ekonomiczne) uzasadnienie 
zawarcia konsorcjum. Czy jednak ekonomiczne uzasadnienie zawarcia konsorcjum przetargowego 
wystąpi przy faktycznej możliwości samodzielnego wykonania zamówienia? Jak ukazuje praktyka 
orzecznicza organu antymonopolowego naruszeniem zakazu porozumień ograniczających kon-
kurencję będzie działalność konsorcjów przetargowych tworzonych w sytuacji, gdy konsorcjanci 
spełniają warunki udziału w postępowaniu, a tym samym mogą złożyć odrębne oferty. Wówczas 
konsorcjanci nie są konkurentami, gdyż niemożliwe jest wystąpienie przez nich osobno w przetargu. 

Zawarcie umowy konsorcjum może jednak mieć miejsce również wówczas, gdy konsorcjanci 
samodzielnie spełniają warunki udziału w postępowaniu oraz posiadają wystarczające zasoby 
(zdolności) pozwalające na wykonanie zamówienia. Jednak jakie okoliczności świadczą wów-
czas o ekonomicznym uzasadnieniu jej zawarcia? Antykonkurencyjna kwalifikacja porozumie-
nia zawartego w tych okolicznościach uniemożliwiałaby udział wykonawców w postępowaniu. 
Wykonawcy (konsorcjanci) muszą mieć możliwość udowodnienia prokonkurencyjnych skutków 
udziału konsorcjum w postępowaniu. W szczególności wykazania, że samodzielne wykonanie 
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zamówienia publicznego jest nieopłacalne (ekonomicznie nieuzasadnione). Konsorcjanci muszą 
zatem wykazać wystąpienie przesłanki niezbędności zawarcia umowy konsorcjum. Prawo 
nie ogranicza bowiem możliwości tworzenia konsorcjum jedynie do tzw. porozumień branżowych 
polegających na połączeniu potencjału i doświadczenia danych podmiotów w konkretnych różnych 
branżach. Dozwolone jest zawieranie konsorcjów przez podmioty działające w tej samej branży, 
które z różnych względów organizacyjnych, gospodarczych czy ekonomicznych podejmują decy-
zje o wspólnej realizacji przedsięwzięcia26. Zatem możliwe powinno być obalenie domniemania 
antykonkurencyjnych skutków konsorcjów przetargowych.

Reasumując, zawarcie konsorcjum nie może być automatycznie kwalifikowane jako naru-
szające zakaz z art. 6 ust. 1 uokik. Ocena celu udziału konsorcjum w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego nie może opierać się jedynie na badaniu przesłanki samodzielne-
go udziału lub wykonania zamówienia publicznego. Wymagane jest dodatkowo ustalenie czy 
spełniona została przesłanka niezbędności zawarcia umowy konsorcjum. Pomimo możliwości 
samodzielnego udziału w postępowaniu lub wykonania zamówienia publicznego przez konsor-
cjantów utworzenie konsorcjum nie ogranicza konkurencji, np. współpraca w ramach konsorcjum 
pozwala efektywniej wykonać zamówienie, wykonawcy z uwagi na realizację innych zamówień 
nie są w stanie indywidualnie w określonym terminie wykonać zamówienia, połączenie zasobów 
pozwala na oszczędność kosztów wykonania zamówienia. Jak bowiem podkreśla się w doktrynie 
wykazanie, iż porozumienie nie ogranicza konkurencji jest prostsze, niż udowadnianie zaistnienia 
przesłanek indywidualnego zwolnienia spod zakazu porozumień ograniczających konkurencję27. 
Chodzi w tym przypadku o udowodnienie przez konsorcjantów w postępowaniu przed Prezesem 
UOKiK, że pomimo możliwości samodzielnego wykonania zamówienia publicznego konsorcjum 
przetargowe znajduje ekonomiczne (gospodarcze) uzasadnienie. Należy bowiem zdawać sobie 
sprawę, że udział konsorcjum przetargowego w postępowaniu, przy możliwości samodzielnego 
wykonania zamówienia przez konsorcjantów w istocie prowadzi do wyłączenia konkurencji po-
między wykonawcami28. Brak dopuszczalności obalenia antykonkurencyjnego skutku konsorcjum 
prowadziłby do sytuacji, gdy udział konsorcjum w postępowaniu przy możliwości samodzielnego 
udziału w przetargu (posiadanie środków technicznych i finansowych) zawsze byłby kwalifikowany 
jako zakazany z uwagi na antykonkurencyjny cel. 

2.  Przesłanka niezbędności jako ekonomiczne uzasadnienie udziału konsorcjum  
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 

Powyżej zaprezentowano okoliczności wyłączające antykonkurencyjną kwalifikację celu udzia-
łu konsorcjum w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Wskazano na przesłankę 
niezbędności zawarcia konsorcjum, która pozwalałaby na obalenie domniemania antykonkuren-
cyjnego skutku zawarcia umowy konsorcjum. Warto wskazać, że praktyka stosowania ustawy PZP 
pozwala zidentyfikować sytuacje, w których działalność konsorcjum nie narusza prawa konkurencji, 
pomimo że wystąpiła przesłanka możliwości samodzielnego złożenia oferty lub wykonania zamó-
wienia. Udział konsorcjum w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego może bowiem 
być korzystny nie tylko dla zamawiającego, lecz także np. użytkowników przedmiotu zamówienia 

26 Tak KIO w wyr. z dnia 22 kwietnia 2010 r. sygn. akt KIO/UZP 567/10.
27 Zob. B. Turno, Kategoria porozumień…, s. 43.
28 Są oni bowiem zdolni do samodzielnego udziału i wykonania zamówienia publicznego. 
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publicznego. Przykładem może być zmniejszenie kosztów wykonania zamówienia publicznego, 
co będzie przecież korzystne dla zamawiającego oraz użytkowników. Utworzenie konsorcjum 
może bowiem skutkować efektywniejszym wykonaniem określonego zadania, przekładającym się 
na korzyści dla zamawiającego, które przeważają nad ewentualnymi szkodami dla konkurencji 
(zob. np. wyrok KIO z dnia 22 kwietnia 2010 r. sygn. akt KIO/UZP 567/10). 

Zatem utworzenie konsorcjum na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
może być uznane za ekonomicznie uzasadnione. Niezbędność utworzenia konsorcjum przetargo-
wego istnieje nie tylko wówczas, gdy konsorcjanci nie są w stanie samodzielnie spełnić warunków 
udziału w postępowaniu lub wykonać zamówienia. Niezbędność utworzenia konsorcjum występu-
je również, gdy jego udział w postępowaniu jest ekonomicznie uzasadniony. Ustawa o ochronie 
konkurencji i konsumentów umożliwia bowiem wykonawcom wykazanie (udowodnienie), że cel 
utworzenia konsorcjum nie jest antykonkurencyjny, nawet gdy konsorcjanci mogą samodzielnie 
wziąć udział w postępowaniu lub wykonać zamówienie. W praktyce mamy zatem do czynienia 
z porozumieniem zakazanym (art. 6 ust. 1 pkt 7 uokik), które jednak z uwagi na spełnienie przesła-
nek zwolnienia z art. 8 ust. 1 pkt 1–4 uokik nie będzie kwalifikowane jako zakazane. Warto w tym 
miejscu zauważyć, że w prawie zamówień publicznych nie występuje procedura postępowania 
wyjaśniającego zmierzającego do ustalenia czy złożenie wspólnej oferty nie narusza zasady 
uczciwej konkurencji (tak jak w sytuacji udziału w postępowaniu podmiotów powiązanych). Nic 
jednak nie stoi na przeszkodzie, aby zamawiający badał istnienie ekonomicznego uzasadnienia 
zawarcia umowy konsorcjum.

Wracając do możliwości zastosowania do konsorcjum przesłanek zwolnienia z art. 8 ust. 1 uokik 
należy już na wstępie wskazać, że będzie to w praktyce trudne (lecz nie wykluczone). Wynika to 
z kwalifikacji porozumienia przetargowego do najcięższych naruszeń prawa konkurencji (tzw. hard 
core restrictions). Jednak, co już wielokrotnie podkreślano, konsorcjum jest formą kwalifikowaną 
porozumienia przetargowego, którego istotą jest uzgodnienie wspólnej oferty (jej warunków). 
Biorąc zatem pod uwagę zasadę równego traktowania wykonawców nie można automatycznie 
uznawać, że cel utworzenia konsorcjum jest antykonkurencyjny. Chociaż – co wskazano powyżej 
– porozumienie przetargowe jest właśnie zakazane z uwagi na antykonkurencyjny cel (przedmiot). 
Konsorcjanci jednak muszą wykazać, że owo uzgodnienie nie jest jedynym celem złożenia wspól-
nej oferty przez konsorcjum. Konsorcjum może zostać uznane za zgodne z prawem konkurencji, 
jeśli spełnia przesłanki wyłączenia indywidualnego z art. 8 ust. 1 uokik, czyli przyczynienia się 
do polepszenia produkcji, dystrybucji towarów lub do postępu technicznego lub gospodarczego, 
zapewnienia nabywcy odpowiedniej części wynikających z porozumienia korzyści, nie nakłada 
zarazem na zainteresowanych przedsiębiorców ograniczeń, które nie są niezbędne do osiąg-
nięcia tych celów i nie stwarza tym przedsiębiorcom możliwości wyeliminowania konkurencji na 
rynku właściwym w zakresie znacznej części określonych towarów. Wskazane przesłanki muszą 
zostać spełnione kumulatywnie29. Warto wskazać, że o ile ciężar dowodu w zakresie wykaza-
nia czy konsorcjum narusza art. 6 ust. 1 uokik spoczywa na organie antymonopolowym, to już 

29 Warto wskazać, że w doktrynie podkreśla się różnice pomiędzy regułą rozsądku a wyłączeniem w oparciu o przesłanki z art. 8 ust. 1 uokik. Reguła 
rozsądku zmierza do prawnej i ekonomicznej oceny porozumienia w oparciu o ogólne pojęcie ograniczenia konkurencji; tak P. Podrecki, [w:] M. Kępińskiego 
(red.), Prawo konkurencji, System Prawa prywatnego, t. 15, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2014, s. 828. Natomiast w przypadku wyłączenia z art. 8 
ust. 1 uokk wydaje się, że jest to sposób prawnie określony – opiera się na precyzyjnie określonych przesłankach (art. 8 ust. 1 uok oraz art. 101 TFUE).
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wykazanie, że porozumienie przetargowe korzysta ze zwolnienia z art. 8 ust. 1 uokik spoczywa 
na przedsiębiorcy (wykonawcy) (art. 8 ust. 2). 

W tym miejscu należy określić, kiedy (w jakich okolicznościach) możliwe staje się wykazanie 
przez konsorcjantów, iż cel udziału konsorcjum w postępowaniu nie narusza prawa konkurencji. 
Chodzi o zidentyfikowanie korzyści dla rynku zamówień publicznych, w tym przecież też dla za-
mawiającego lub użytkowników, a nie samych członków konsorcjum. Wykazanie spełnienia przez 
umowę konsorcjum wszystkich przesłanek z art. 8 ust. 1 uokik wymaga wszechstronnej analizy 
stanu faktycznego sprawy. Przedsiębiorca musi wykazać, że konsorcjum nie ma antykonkuren-
cyjnych skutków lub są one minimalne. Chodzi o udowodnienie, że pomimo antykonkurencyjnego 
celu konsorcjum, można je uzasadnić określonymi korzyściami, np. racjonalizacją wydatków, ob-
niżeniem kosztów dla odbiorców finalnych, prowadzeniem efektywniejszej działalności. Korzyści 
z zawarcia umowy konsorcjum mogą jawić się jako zarówno korzyści ekonomiczne, jak i korzyści 
poza ekonomiczne30. Te pierwsze są związane z obniżeniem cen, co jest szczególnie korzystne 
dla zamawiającego, natomiast korzyści pozaekonomiczne odnoszą się do innych korzyści, które 
mogą wynikać z porozumienia przetargowego, np. wzrost jakości świadczonych usług stanowią-
cych przedmiot zamówienia publicznego, efektywniejsze wykonanie zamówienia. Przy czym nie 
ma znaczenia czy zamawiający otrzyma wskazane korzyści bezpośrednio – niska cena oferty, czy 
pośrednio w ramach realizacji zamówienia publicznego. Mamy zatem do czynienia ze swoiste-
go rodzaju bilansem-porównaniem korzyści, jakie porozumienie przetargowe przynosi lub może 
przynieść z ograniczeniami konkurencji, które wynikają z jego zawarcia. Podkreśla się, że art. 8 
ust. 1 uokik stanowi swoistego rodzaju racjonalizację zakazu porozumień ograniczających kon-
kurencję31. Korzyści z porozumienia przetargowego muszą tym samym, co najmniej równoważyć 
niekorzystne skutki wynikające z jego zawarcia dla konkurencji na rynku zamówień publicznych. 
Ograniczenia konkurencji muszą być niezbędne i konieczne dla osiągnięcia korzyści dla użyt-
kowników lub nabywców32 (zasada proporcjonalności). Elementem zasady proporcjonalności jest 
konieczność ograniczeń konkurencji33. Ograniczenie konkurencji przez konsorcjum musi być po 
pierwsze konieczne dla osiągnięcia wskazanych korzyści, po drugie, ich realizacja (osiągnięcie) 
nie jest możliwe wskutek zastosowania innych środków (czyli takich, które nie wpływają nieko-
rzystnie na konkurencję)34. Niezbędność wiąże się z koniecznością wykazania przez wykonawcę 
związku przyczynowego między zawarciem umowy konsorcjum a jej skutkami. Konieczne jest 
wykazanie, że zawarcie umowy konsorcjum i złożenie wspólnej oferty jest konieczne z punktu 
widzenia osiągnięcia korzyści, a jednocześnie nie prowadzi (nie powoduje) istotnego ogranicze-
nia konkurencji. Oczywiście chodzi o szersze pojęcie korzyści, a nie o korzyści  konsorcjantów35. 

30 Decyzja Komisji z dnia 24 lipca 2002 r. w sprawie VISA International II, 2002/871, Dz.Urz UE L z 2002, Nr 318, s. 17, pkt 82 i n., decyzja Komisji 
z dnia 16 lipca 2003 r., 2004/2007, O2 Germany T-Mobile, Dz.Urz. UE L Nr 75, s. 32, pkt 123. 
31 A. Jurkowska, T. Skoczny (red.), Wyłączenia grupowe spod zakazu porozumień ograniczających konkurencję we Wspólnocie Europejskiej i Polsce, 
Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW, Warszawa 2008, s. 34 i n. 
32 K. Kohutek [w:] K. Kohutek, M. Sieradzka, Ustawa o ochronie…, s. 318 i n., D. Miąsik, Reguła rozsądku w prawie antymonopolowym, Zakamycze, 
Kraków 2004, s. 454.
33 Na temat zasady proporcjonalności zob. J. Dylewska, Zasada proporcjonalności w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego po wejściu w życie 
Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 r., „Przegląd Sejmowy” 2001, nr 1, s. 49. 
34 Wytyczne w sprawie stosowania art. 101 TFUE. Aspekt korzyści został przedstawiony w wyr. Sądu Antymonopolowego z dnia 15 marca 1995 r. 
XVII Amr 66/94. zob. też A. Stawicki [w:] A. Stawicki, E. Stawicki, Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa 
2011, s. 212 i n. 
35 W szczególności np. zob. powołanie się na trudności w uzyskaniu zamówienia publicznego przy indywidualnym ubieganiu się o zamówienie. 
Ewentualne trudności w wykonywaniu działalności gospodarczej nie mogą stanowić uzasadnienia dla ograniczeń prawa konkurencji; zob. Z. Jurczyk, 
Kartele w Polityce Konkurencji Unii Europejskiej, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2012, s. 356. 
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Udowodnienie przesłanki braku istotnego ograniczenia konkurencji wymaga zbadania czy człon-
kowie konsorcjum zajmują na rynku pozycję dominującą. Wówczas można określić czy stosowana 
praktyka eliminuje pozostałą konkurencję. W orzecznictwie podkreśla się znaczenie badania po-
zycji rynkowej (udziałów w rynku) konsorcjantów (zob. wyrok Sądu Apelacyjnego z dnia 15 maja 
2012 r., VI ACa 1270/11). 

W związku z powyższym prokonkurencyjny wpływ konsorcjum na rynek konkretnego zamó-
wienia publicznego będzie tym większy, im mniejsze będzie prawdopodobieństwo, że jego uczest-
nicy byliby w stanie wykonać dane zadanie samodzielnie. Poza tym w sytuacji, gdy pomiędzy 
konsorcjantami istnieje komplementarność zasobów prawdopodobieństwo antykonkurencyjnego 
skutku konsorcjum zmniejsza się. Również brak substytucyjności zasobów posiadanych przez 
konsorcjantów będzie minimalizował skutki antykonkurencyjne udziału konsorcjum w postępo-
waniu o zamówienia publiczne.

W ramach de lege ferenda należałby zastanowić się czy brak wystąpienia antykonkurencyj-
nego skutku zawarcia umowy konsorcjum nie powinien być przedstawiony w ramach oceny jego 
wpływu na konkurencję. Wówczas pomimo antykonkurencyjnego celu (kwalifikacja w ramach 
object box) możliwe byłoby obalenie domniemania antykonkurencyjnego skutku porozumienia 
przetargowego36. W postępowaniach antymonopolowych przyjęta jest jednak kwalifikacja z uwagi 
na cel, a następnie w ramach reguły rozsądku możliwość udowodnienia przesłanek zwolnienia 
z art. 8 ust. 1 uokik. Jak ukazuje praktyka orzecznicza organu antymonopolowego, kwalifikacja 
konsorcjum jako zmowy przetargowej (na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 7 uokik), a następnie próba 
wykazania przez konsorcjantów ekonomicznych przesłanek zwolnienia (z art. 8 ust. 1 uokik) może 
okazać się niemożliwa. Konieczne bowiem jest wykazanie przez konsorcjantów korzyści organi-
zacyjnych, technicznych czy gospodarczych, jakie miałoby przynieść porozumienie, aby można 
było uznać, iż istnieją podstawy do wyłączenia go spod zakazu określonego w art. 6 ust. 1 uokik 
ustawy o ochronie konkurencji w oparciu o regułę rozsądku37.

IV. Zakończenie
Celem regulacji rynku zamówień publicznych jest zapewnienie prawidłowego gospodarowania 

środkami publicznymi. Zamawiający przedmiot zamówienia publicznego muszą podejmować de-
cyzje, co do wyboru najkorzystniejszej oferty w warunkach niezakłóconej konkurencji. Stworzone 
przez uczestników porozumienia pozory konkurencji prowadzą do wyeliminowania reguł konku-
rencji, jakie w założeniach ma gwarantować przetarg publiczny. Każde bowiem porozumienie 
wykonawców, niezależnie od formy – zwykłej czy też kwalifikowanej – co do warunków składa-
nych ofert, zakłóca efektywność wyboru. Wynik przetargu zostaje bowiem ustalony wcześniej 
wskutek dokonanych uzgodnień stron porozumienia. Kwalifikowaną formą udziału wykonawców 
w przetargu jest konsorcjum. W założeniu (co do zasady) zawarcie umowy konsorcjum ma na celu 
wspólne ubieganie się o zamówienie publiczne poprzez połączenie posiadanych zasobów (zdol-
ności), gdy samodzielnie wykonawcy nie są w stanie spełnić warunków udziału. Jednak w ustawie 
PZP brak ograniczeń dotyczących udziału konsorcjum w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

36 Na dopuszczalność „podważenia” antykonkurencyjnego celu porozumień ograniczających konkurencję przez brak wystąpienia antykonkurencyjnych 
skutków wskazuje m.in. O. Odudu, Restrictions of Competition by Object – What’s the Beef, ,,Competition Law Jurnal” 2008, nr 9, s. 10 i n. 
37 Zob. np. decyzja Prezesa UOKiK z 16 grudnia 2013 r. Nr RKT – 46/2013. 
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publicznego, w szczególności w zakresie wykazania przez konsorcjantów, że złożenie wspólnej 
oferty nie prowadzi do naruszenia uczciwej konkurencji. Nie oznacza to, że swoboda kontraktowa 
konsorcjantów nie podlega ocenie pod kątem zawarcia porozumienia ograniczającego konkurencję. 
Jeżeli bowiem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zawarto antykonkurencyjne 
porozumienie, to doszło do naruszenia zasady uczciwej konkurencji oraz równego traktowania 
wykonawców. Kluczowe znaczenie ma zatem ich efektywne wykrywanie i zwalczanie oraz elimino-
wanie ich uczestników z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Jak ukazuje jednak 
praktyka zamówień publicznych to właściwa identyfikacja zachowania wykonawców ma kluczowe 
znaczenie. Eliminowanie konsorcjum z postępowania musi bowiem znajdować podstawy w braku 
ekonomicznego uzasadnienia udziału w nim. Wystąpienie przesłanki możliwości samodzielnego 
udziału w postępowaniu nie jest w mojej ocenie wystarczające, aby zakwalifikować konsorcjum 
jako antykonkurencyjne porozumienie, zakazane w świetle art. 6 ust. 1 pkt 7 uokik. Należy prze-
cież pamiętać, że celem systemu zamówień publicznych, jakim jest zagwarantowanie wszystkim 
wykonawcom, a zatem także konsorcjantom, niedyskryminacyjnego dostępu do zamówień pub-
licznych. Z uwagi na to, że ocena konsorcjum jako porozumienia ograniczającego konkurencję 
musi uwzględniać zasadę proporcjonalności tak istotne jest ustalenie rzeczywistego celu i skutków 
jego udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Konieczne zatem staje się 
dopuszczenie wykazania, iż udział konsorcjum w postępowaniu nie ogranicza prawa konkurencji 
(nie wywołuje antykonkurencyjnych skutków). Konsorcjum może bowiem wiązać się zarówno 
z prokonkurencyjnymi, jak i antykonkurencyjnymi korzyściami dla rynku zamówień publicznych.
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Streszczenie
Rozwój nowych technologii niesie ze sobą liczne udogodnienia dla ludzkości – możemy działać 
łatwiej, taniej, eliminować błędy. Dzięki nowym technologiom człowiek optymalizuje swoje działa-
nia, dzięki czemu szybciej jest w stanie osiągnąć zamierzony cel. Nowe technologie mają również 
wpływ na rozwój przedsiębiorczości, a co się z tym wiąże, oddziałują na kształtowanie się konku-
rencji. Obecnie niemal każdy przedsiębiorca posługuje się technicznymi środkami komunikacji, 
z czego prawie każdy wykorzystuje je dla działalności marketingowej. Minimalne nakłady, jakich 
wymaga przesyłanie informacji za pomocą środków technicznych, w szczególności poczty elek-
tronicznej, spowodowało pojawienie się zjawiska powszechnie zwanego spammingiem. Z uwagi 
na fakt, że przesyłanie niezamawianej informacji handlowej jest często związane z prowadzeniem 
działalności gospodarczej, a ponadto jest zjawiskiem niepożądanym autorka niniejszego artykułu 
podjęła próbę analizy zjawiska jako naruszenia z punktu widzenia uczciwego konkurowania na 
rynku. Polski ustawodawca słusznie umieścił spamming w katalogu czynów nieuczciwej konku-
rencji, jednak zbyt wyraźnie eksponując problem naruszeń popełnianym przeciwko konsumentom, 
pomija kwestię nadużyć kierowanych wobec konkurentów. Narzędzia walki z niezamawianymi 
informacjami są mało skuteczne, wobec czego konieczne jest wprowadzenie zmian powodujących 
ekonomiczną nieopłacalność naruszenia oraz ułatwienie pokrzywdzonym dochodzenia ich praw.

Klasyfikacja i słowa kluczowe: K22; spamming; czyn nieuczciwej konkurencji; nieuczciwa reklama.
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1 Ustawa z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 Nr 144, poz. 1204).
2 Ustawa z dnia 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. 1993 Nr 47, poz. 211).
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I. Wprowadzenie
W dzisiejszym świecie wykorzystywanie technicznych środków komunikacji jest nierozerwalnym 

zjawiskiem prowadzenia działalności gospodarczej, w szczególności w zakresie podejmowania 
działań marketingowych. Szybkość, łatwość i minimalne koszty reklamy rozpowszechnianej za 
pomocą środków komunikacji na odległość powodują, że zjawisko jest masowe i przez to bardzo 
często uciążliwe dla adresatów korespondencji. Obecnie największym problemem związanym 
z wykorzystywaniem technicznych narzędzi komunikacji jest spam. Zjawisko jest powszechnie 
znane jako otrzymywanie niepożądanych przez odbiorców wiadomości tekstowych. J. Gołaczyński 
wyróżnia trzy cechy wiadomości, które umożliwiają zakwalifikowanie jej jako spamu: (1) jej treść 
i kontekst są niezależne od tożsamości odbiorcy, ponieważ potencjalnie taka sama może być 
skierowana do wielu innych osób (uniwersalność treści); (2) odbiorca nie wyraził wcześniej zgo-
dy na otrzymanie wiadomości, przy czym zgoda taka musi być wyraźna, możliwa do weryfikacji, 
zamierzona i zawsze odwołalna (brak zgody odbiorcy); (3) z okoliczności wynika, że wysyłający 
odniesie z faktu wysłania wiadomości korzyści większe, niż te, jakie odniesie odbiorca w związku 
z jej otrzymaniem (asymetria korzyści)3. W związku z tym, że spam zwykle zawiera informacje 
handlowe w doktrynie najczęściej rozważany jest w kontekście nadużyć prawa konkurencji.

W polskim prawodawstwie spamming jest deliktem, który w większości przypadków może 
zostać uznany za czyn nieuczciwej konkurencji na podstawie różnych aktów prawnych.

Pierwszą z możliwości zakwalifikowania spammingu jako antykonkurencyjnego zachowania 
daje ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną (dalej: uośude), zgodnie z którą zakazane jest 
przesyłanie niezamówionej informacji handlowej skierowanej do oznaczonego odbiorcy będącego 
osobą fizyczną za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty e-mail. 

Możliwość zakwalifikowania spammingu jako czynu nieuczciwej konkurencji istnieje również 
w oparciu o ustawę o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (dalej: uoznk).

Artykuł przedstawia przesłanki warunkujące zakwalifikowanie spammingu jako deliktu prze-
ciwko uczciwej konkurencji.

Podsumowanie zawiera porównanie zakresów spammingu jako czynu nieuczciwej konkurencji 
na gruncie dwóch wspomnianych w tekście ustaw. Pomimo licznych regulacji prawnych zaka-
zujących przesyłania niezamawianych informacji narzędzia walki ze spamem nie są efektywne. 
Remedium na tę swoistą patologię XXI w. mogą przynieść rozwiązania powodujące finansową 
nieopłacalność popełniania przedmiotowego naruszenia.

II. Spam jako czyn nieuczciwej konkurencji  
na gruncie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Kwestię spammingu w polskim ustawodawstwie porusza art. 10 ustawy o świadczeniu usług 
drogą elektroniczną. Powodem wprowadzenia tego przepisu była dyrektywa 2000/31/WE, a konkret-
nie art. 7 tego aktu, który stanowi: „Poza wymaganiami przewidzianymi przez prawo wspólnotowe, 
państwa członkowskie, które dopuszczają niezamówione informacje handlowe przesyłane pocztą 
elektroniczną, zapewniają, aby informacje handlowe przesyłane przez usługodawcę mającego 
siedzibę na ich terytorium były wyraźnie i jednoznacznie rozpoznawane jako takie w momencie 

3 J. Gołaczyński, Wybrane problemy regulacji antyspamowej w Polsce, „Prawo Mediów Elektronicznych” 2007, nr 6.
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ich otrzymania przez odbiorcę (…) Państwa członkowskie podejmują środki w celu zagwaranto-
wania, żeby usługodawcy przesyłający pocztą elektroniczną niezamówione informacje handlowe 
regularnie sprawdzali i stosowali się do rejestrów wyłączeń, do których osoby fizyczne, które nie 
chcą otrzymywać tego typu informacji, mogą się wypisać”4. Sposób walki z niezamawianą infor-
macją określony w cytowanej dyrektywie powszechnie nazywany jest systemem opt-out. Polega 
on na tym, że podmiot, który nie zgadza się na otrzymywanie niezamawianej informacji handlowej 
może wpisać się do odpowiedniego rejestru i dzięki temu zapobiec otrzymywaniu niepożądanych 
wiadomości. Wymóg ten skierowany jest jednak do krajów, w których nie ma zakazu rozsyłania 
takich informacji. Wskazana dyrektywa pozostawiła do wyboru państw członkowskich czy zde-
cydują się one na wdrożenie systemu opt-out, czy wprowadzą zakaz przesyłania niezamawianej 
informacji handlowej w ogóle. 

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną wymaga od nadawcy uzyskania wcześniej-
szej zgody odbiorcy na otrzymywanie informacji handlowej przekazywanej środkami komunikacji 
elektronicznej, czyli tzw. system opt-in5. Polski ustawodawca wybrał zatem drugą z proponowa-
nych możliwości, która teoretycznie powinna skuteczniej chronić przed naruszeniami związanymi 
z przesyłaniem informacji handlowych.

Zgodnie z brzmieniem art. 10 ust. 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną zaka-
zane jest przesyłanie niezamówionej informacji handlowej skierowanej do oznaczonego odbior-
cy będącego osobą fizyczną za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności 
poczty elektronicznej. Zakaz wyrażony w cytowanym przepisie przedstawia węższe rozumienie 
spammingu, tj. wymaga, aby niezamówiona informacja miała charakter marketingowy. Ponadto 
wskazuje, że spamming jest czynem nieuczciwej konkurencji w rozumieniu ustawy o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji. Przepis ten zawiera zatem definicję legalną nazwanego czynu nieuczci-
wej konkurencji. Zgodnie z jej treścią przesyłanie wiadomości musi łącznie spełniać następujące 
przesłanki, aby naruszało ustawę o świadczeniu usług drogą elektroniczną.:
1) wiadomość została wysłana za pomocą środków komunikacji elektronicznej;
2) odbiorca jest osobą fizyczną;
3) odbiorca jest oznaczony;
4) odbiorca nie zamawiał przesyłanej informacji;
5) przekaz miał charakter informacji handlowej.

W stosunku do pierwszej z przesłanek ustawodawca określił w art. 2 pkt. 5 uśude, co należy 
rozumieć przez pojęcie środków komunikacji elektronicznej. Są to rozwiązania techniczne, w tym 
urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające 
indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między 
systemami teleinformatycznymi, w szczególności pocztą elektroniczną. Katalog narzędzi komu-
nikacyjnych ma charakter otwarty, o czym świadczy użycie zwrotu w szczególności. Przesłanka 
ta będzie spełniona także przez podmiot, który posłuży się komunikatorem GaduGadu, wyśle 
wiadomość za pomocą portalu społecznościowego, takiego jak Facebook, LinkedIn, Goldenline 
itp. Najczęstszym narzędziem naruszeń związanych z przesyłaniem niezamówionej informacji 
handlowej jest jednak poczta elektroniczna.

4 J. Gołaczyński, Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa 2009, s. 110.
5 Ibidem, s. 118.
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Zgodnie z art. 10 ust. 1 uośude zakazane jest wysyłanie niezamówionej informacji handlowej 
do osób fizycznych. Przedmiotowa ustawa nie definiuje pojęcia osoby fizycznej, dlatego też poję-
cie to należy rozumieć w oparciu o przepisy kodeksu cywilnego, według którego osobą fizyczną 
jest każdy człowiek od chwili narodzin aż do śmierci. Podkreślić należy, że osobą fizyczną jest 
nie tylko konsument, lecz także część przedsiębiorców, a mianowicie osoby fizyczne prowadzą-
ce jednoosobową działalność gospodarczą oraz wspólnicy spółek cywilnych. Dodatkowo nie ma 
znaczenia czy informacja handlowa jest wysyłana do osoby fizycznej na jej adres pracowniczy, 
tj. utworzony na domenie pracodawcy, czy prywatny. Taką interpretację potwierdza wyrok SA 
w Warszawie z dnia 10 lipca 2013r. w sprawie VI ACa 1414/12, gdzie za naruszenie uznane zo-
stało wysłanie informacji handlowej do prokurenta spółki z ograniczoną odpowiedzialnością na 
jego adres służbowy. 

Dla zakwalifikowania spammingu jako zakazanego przez powoływaną ustawę konieczne jest 
wysyłanie wiadomości do oznaczonego odbiorcy. Ustawa nie definiuje co należy rozumieć przez 
pojęcie adresata oznaczonego. Zgodnie z poglądem wyrażanym w literaturze chodzi po prostu 
o takiego odbiorcę, którego można zindywidualizować6. W odniesieniu do przesyłania informacji 
za pośrednictwem poczty elektronicznej należy podkreślić, że nie ma konieczności, aby indywi-
dualizacja możliwa była w oparciu o sam adres poczty elektronicznej lub żeby na jego podstawie 
można było zidentyfikować podmiot z imienia i nazwiska. Naruszeniem jest wysyłanie informacji 
na adres zarówno zawierający dane osobowe użytkownika adresu, jak i nie zawierający takich 
informacji7. Informacja ma być jedynie kierowana do oznaczonego człowieka. Nie będzie zatem 
naruszeniem rozpowszechnienie informacji przed środki masowego przekazu, takie jak fora in-
ternetowe czy portale z reklamami. 

Należy mieć na względzie, że wiadomość mająca charakter marketingowy rozsyłana nawet 
masowo do oznaczonych adresatów sama w sobie nie narusza prawa. Zakaz odnosi się do infor-
macji, których adresat nie zamawiał, tj. nie wyraził zgody na ich przesłanie. Aby można było mówić 
o wyłączeniu bezprawności potencjalny odbiorca musi jej udzielić przed wysłaniem e-listu. Jest to 
istotne, ponieważ spamerzy często wysyłają wiadomości zawierające w swojej treści zapytanie 
o zgodę na przesyłanie korespondencji. Takie zapytanie jest próbą obejścia przepisu, pretekstem 
na usprawiedliwienie bezprawności działania. Zapytanie o zgodę zawarte w treści wiadomości, 
zgodnie z orzecznictwem8, nie wyłącza bezprawności zachowania spammera9. 

Zgoda nie może być również domniemana lub dorozumiana, a ponadto adresatowi powinna 
być zapewniona łatwa forma rezygnacji z dalszego otrzymywania e-wiadomości z danego źródła10. 
Zezwolenie musi mieć charakter wyraźny. Jak podkreśla D. Kasprzycki „(…) musi to być forma 
aktywnego działania, tzn. odbiorca powinien mieć świadomość, że takiej zgody udziela oraz na 
co jej udziela”11. W związku z tym działanie potencjalnego adresata polegające na „upublicznie-
niu” adresu mailowego nie są równoznaczne z wyrażeniem zgody na otrzymywanie informacji 

 6 Ibidem, s. 116.
 7 Przykładowe adresy zawierające w nazwie użytkownika jedynie nazwy powszechne czy zdrobnienia.
 8 Wyr. SA w Warszawie z dnia 10.07.2013r. VI ACa 1414/12.
 9 D. Kasprzycki, SPAM, czyli niezamawiana komercyjna poczta elektroniczna. Zagadnienia cywilnoprawne, Wolters Kluwer, Warszawa 2005, s. 201.
10 J. Mikoś, Spam – metody walki i obrony, [w:] J. Gołaczyński (red.), „Prawo Mediów Elektronicznych” 2006, nr 4 (dodatek do „Monitora Prawniczego” 
2006, nr 2), s. 78.
11 D. Kasprzycki, SPAM, czyli niezamawiana…, s. 185. 
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handlowych12. Udostępnienie adresu elektronicznego identyfikującego potencjalnego odbiorcę 
przybliża kierunek interpretacji zwrotu „wyrażenie zgody”. Adresem elektronicznym może być 
między innymi: adres poczty elektronicznej, tzw. adres e-mail, numer IP, adres strony interneto-
wej, a także numer telefonu komórkowego, gdy jest wykorzystywany do przesyłania wiadomości 
tekstowych w postaci SMS13. Identyfikujący adres elektroniczny z art. 10 ust. 1 nie powinien być 
interpretowany w oparciu o przepisy uodo, tzn. jako pozwalający na ustalenie tożsamości nadaw-
cy14. Chodzi tu o każdy adres elektroniczny pozwalający na identyfikację użytkownika systemu 
rozumianą jako posiadanie informacji umożliwiających skuteczne przesyłanie mu wiadomości za 
pomocą środka komunikacji elektronicznej15. Wyrażenie zgody może mieć również postać tzw. 
zgody blankietowej, na przykład poprzez akceptację regulaminu darmowych kont e-mail, gdzie 
użytkownik w zamian za możliwość bezpłatnego korzystania z poczty godzi się na otrzymywanie 
niezamawianych reklam w ogóle, z określonego źródła lub odnośnie do określonych produktów. 
Jest to najczęściej stosowany sposób uzyskiwania zgody na przesyłanie informacji handlowej 
i trudno jest znaleźć usługodawcę, który bezpłatnie zapewniałby możliwość korzystania z poczty 
elektronicznej bez wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji reklamowych.

Istotną różnicą pomiędzy spammingiem w ogóle a tym wyraźnie zakazanym ma treść wysyła-
nej wiadomości. Aby działanie naruszało art. 10 ust. 1 informacja zawarta w korespondencji musi 
mieć charakter informacji handlowej. Art. 2 pkt. 2 stanowi, że „informacją handlową jest każda 
informacja przeznaczona bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług lub wize-
runku przedsiębiorcy lub osoby wykonującej zawód, której prawo do wykonywania zawodu jest 
uzależnione od spełnienia wymagań określonych w odrębnych ustawach, z wyłączeniem informacji 
umożliwiającej porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej z określoną 
osobą oraz informacji o towarach i usługach niesłużącej osiągnięciu efektu handlowego pożąda-
nego przez podmiot, który zleca jej rozpowszechnianie, w szczególności bez wynagrodzenia lub 
innych korzyści od producentów, sprzedawców i świadczących usługi”. Definicję tę wzbogaca art. 9 
omawianej ustawy stanowiąc, że musi być ona wyraźnie wyodrębniana i oznaczana w sposób 
niebudzący wątpliwości, że jest to informacja handlowa.

Zakaz przesyłania niezamówionej informacji handlowej nie stawia wymogu co do ilości prze-
syłanych wiadomości. Nawet pojedyncza informacja stanowi naruszenie przedmiotowej ustawy, na 
co zwraca uwagę J. Gołaczyński16. Takie stanowisko zostało również wyrażone w powoływanym 
wcześniej wyroku SA w Warszawie z dnia 10 lipca 2013r. w sprawie VI ACa 1414/12.

Art. 10 ust. 3 wyraźnie stanowi, że czyn stypizowany w art. 10 ust. 1 jest czynem nieuczciwej 
konkurencji w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. W doktrynie postuluje się 
przeniesienie tego czynu do ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z uwagi na to, że wysy-
łanie niezamówionej informacji handlowej nie stanowi usługi świadczonej drogą elektroniczną17. 
Stanowisko to jest tym bardziej trafne, że przecież sama uśude odsyła do uznk. Działanie polegające 

12 J. Gołaczyński, Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa 2009, s. 119. Za przykład „upublicznienia” 
podane jest zamieszczenie adresu e-mail przez profesora na stronie internetowej uniwersytetu lub przez przedstawiciela przedsiębiorstwa na stronie 
internetowej tego przedsiębiorstwa.
13 P. Litwiński, Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – nowa regulacja, nowe obowiązki. Ochrona Informacji, Biuletyn TISM 2000, nr 6–7, s. 188.
14 J. Gołaczyński, Ustawa o świadczeniu…, s. 120.
15 X. Konarski, Komentarz do ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Difin, Warszawa 2004, s. 47 i 117.
16 Ibidem, s. 117.
17 D Kasprzycki, SPAM, czyli..., s. 218.
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na przesyłaniu niezamawianych wiadomości marketingowych narusza zasady współzawodni-
ctwa, ponieważ stanowi nieuczciwy sposób pozyskiwania klienteli18. Przedmiotem ochrony jest tu 
uczciwa rywalizacja, a nie interesy gospodarcze konkurentów. Powoduje on uciążliwości również 
dla odbiorców: „muszą oni dokonywać dodatkowych inwestycji w urządzenia filtrujące, zwiększać 
pojemność skrzynek pocztowych, poświęcać czas na usuwanie przybywających danych”19, a po-
nadto narusza prawo do prywatności zagwarantowane w Konstytucji RP.

III. Spamming jako czyn nieuczciwej konkurencji  
na gruncie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

Spamming może być zakwalifikowany jako czyn nieuczciwej konkurencji także w oparciu 
o ustawę o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Podstawę dla tego stanowi art. 16 ust. 1 pkt. 5, 
zgodnie z którym czynem nieuczciwej konkurencji jest reklama, która stanowi istotną ingerencję 
w sferę prywatności, w szczególności przez uciążliwe dla klientów nagabywanie w miejscach pub-
licznych, przesyłanie na koszt klienta niezamówionych towarów lub nadużywanie technicznych 
środków przekazu informacji.

Zjawisko spammingu, aby mogło być zakwalifikowane jako delikt nieuczciwej konkurencji 
bez względu na regulacje ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną musi spełniać nastę-
pujące przesłanki:
a) zawierać informację reklamową;
b) stanowić istotną ingerencję w sferę prywatności, przy czym ingerencja musi być uciążliwa;
c) stanowić nadużycie technicznych środków przekazu.

Reklama nie znajduje swojej definicji legalnej w polskim prawodawstwie. Zgodnie ze słow-
nikiem języka polskiego reklama to działanie mające na celu zachęcenie potencjalnych klientów 
do zakupu konkretnych towarów lub do skorzystania z określonych usług. Reklama przejawia się 
nie tylko w bezpośrednim proponowaniu zakupu dobra lub skorzystania z usługi, lecz także może 
polegać jedynie na przedstawieniu zalet danego produktu czy usługi. Na potrzeby niniejszej ustawy 
wystarczy, aby informacja stanowiła choćby pośrednią promocję do skorzystania z oferowanych 
przez przedsiębiorcę usług lub zakupu produktów.

Skoro reklama ma stanowić zachętę do skorzystania z oferowanych przez nadawcę okre-
ślonych dóbr, to należy uznać, że podmiotem, który może dopuścić się tego czynu nieuczciwej 
konkurencji może być tylko przedsiębiorca. 

Kolejną przesłanką jest istotna ingerencja w sferę prywatności adresata korespondencji. 
W przypadku spammingu ingerencją w sferę życia prywatnego jest wykorzystywanie adresów 
identyfikujących odbiorcę bez jego zgody. Dla określenia zaś poziomu ingerencji należy wziąć 
pod uwagę częstotliwość przesyłanych informacji, ich treść, sposób jej przesyłania, a nawet to 
z jakiej konkretnie poczty korzysta adresat. Przykładowo, trudno zakwalifikować jako uciążliwą 
reklamę przesłaną incydentalnie lub jednorazowo, natomiast możemy za taką uznać informację 
przesyłaną codziennie lub za każdym razem, kiedy użytkownik zaloguje się do poczty. Także treść 
może stanowić o możliwości zakwalifikowania działań jako ingerujących w sferę prywatności. 
Przy obecnym nasileniu zjawiska spammingu wielu adresatów pomija informacje reklamowe, co 

18 B. Gadek, Generalna klauzula odpowiedzialności za czyn nieuczciwej konkurencji, ZNUJ PWiOWI 2003, z. 8, s. 86.
19 J. Gołaczyński, Ustawa o świadczeniu…, s. 112.
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z kolei powoduje, że spamerzy w tytule maila wpisują hasła sugerujące, że przesłana wiadomość 
jest istotna (przykładowe tytuły wiadomości: niezapłacony rachunek, przypominamy o twoich 
obowiązkach itp.). Taki tytuł maila ma na celu przyciągnięcie uwagi adresata i spowodowanie, że 
otworzy on wiadomość, której nie otworzyłby, gdyby jej tytuł odzwierciedlał zawartość wiadomości. 
Jak wcześniej wspomniano znaczenie ma również to, z poczty jakiego dostawcy korzysta dany 
podmiot otrzymujący korespondencję. Skrzynki elektroniczne na jednych portalach segregują 
wiadomości, tworząc w tym celu specjalne pod-skrzynki na informacje handlowe, w tym reklamy, 
inne z kolei takiej funkcji nie posiadają. W praktyce powoduje to, że wychwycenie przez adresata 
wiadomości dla niego istotnych będzie bardziej uciążliwe, choćby dlatego, że będzie musiał lepiej 
się skupić na tym, aby dokonać selekcji wiadomości. Dla określenia poziomu ingerencji w życie 
prywatne będzie miało niewątpliwie znaczenie to czy informacje przesyłane są na pocztę prywatną, 
czy na adres służbowy. Wprowadzenie tej przesłanki eksponuje problem naruszeń popełnianych 
wobec konsumentów. Należy jednak zauważyć, że niezamawiane informacje masowo rozsyła-
ne są do osób prawnych, dla których są równie uciążliwe. Ponadto treść informacji kierowanych 
do osób prawnych odbierana jest finalnie przez osoby fizyczne, więc uciążliwość zjawiska jest 
w tym przypadku zbliżona. Efektywna walka ze spamem wymaga rozszerzenia katalogu podmio-
tów chronionych, a co najmniej wyraźniejszego określenia naruszeń, jakie niesie to zjawisko dla 
przedsiębiorców niebędących osobami fizycznymi.

Ustawodawca stanowi, że ingerencja w sferę prywatności musi być istotna, czyli posiadające 
zdolność oddziaływania. Z punktu widzenia ochrony prawa do prywatności należy stwierdzić, że 
każde działanie spełniające przesłankę uciążliwości będzie jednocześnie stanowiło ingerencję 
istotną, czyli mającą znaczenie dla powstania niedogodności.

Na samym końcu należy zwrócić uwagę na pojęcie „nadużywania” środków komunikacji. 
Ta przesłanka powinna być interpretowana przy uwzględnieniu poprzednich warunków uznania 
spamu jako reklamy naruszającej ustawę o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, same techniczne 
środki komunikacji jako narzędzie prowadzące do naruszenia. Jeżeli bowiem informacja prze-
syłana do określonego adresata jest dla niego uciążliwa i ingeruje w sferę jego prywatności, to 
wykorzystanie technicznego sposobu komunikacji prowadzi do naruszenia prawa i zastosowanie 
prowadzi do jego nadużycia.

IV. Porównawcza analiza przesłanek i wnioski
Spamming może być uznany za czyn nieuczciwej konkurencji w oparciu o przepisy zarówno 

ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, niezależnie od uwzględnienia go jako czynu nie-
uczciwej konkurencji, jak i ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Należy jednak pod-
kreślić, że analiza przesłanek zakwalifikowania spammingu jako czynu nieuczciwej konkurencji 
na gruncie drugiej ze wskazanych ustaw ma szerszy zakres zastosowania i pozwala na zakwali-
fikowanie większej ilości zachowań polegających na przesyłaniu niezamawianych informacji jako 
deliktu naruszającego uczciwą rywalizację rynkową. 

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną wymaga jedynie, aby 1) wiadomość została 
wysłana za pomocą środków komunikacji elektronicznej; 2) odbiorca był osobą fizyczną; 3) od-
biorca był oznaczony; 4) odbiorca nie zamawiał przesyłanej informacji; 4) przekaz miał charakter 
informacji handlowej.
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Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji wymaga natomiast, aby wiadomość 1) zawierała 
informację reklamową; 2) stanowiła istotną ingerencję w sferę prywatności, przy czym ingerencja 
musi być uciążliwa; 3) stanowiła nadużycie technicznych środków przekazu.

W zakresie treści wiadomości stanowiącej delikt nieuczciwej konkurencji szersze zastosowa-
nie przewiduje pierwszy z aktów, zakres przedmiotowy informacji reklamowej mieści się bowiem 
w zakresie przedmiotowym pojęcia informacji handlowej. Ponadto ustawa o świadczeniu usług 
drogą elektroniczną nie wymaga, aby przesyłanie informacji było uciążliwe lub stanowiło istotną 
ingerencję w sferę prywatności. Brak przesłanki uciążliwości pozwala na zakwalifikowanie jako 
deliktu jednorazowo przesłanej niezamawianej informacji handlowej. Powoduje to, że podmiotowi, 
którego prawa zostały naruszone deliktem polegającym na spammingu, zamierzającemu docho-
dzić roszczeń z tytułu popełnienia przeciwko niemu czynu nieuczciwej konkurencji łatwiej będzie 
wykazać przesłanki określone w ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną. W praktyce 
zatem roszczenie potencjalnego pokrzywdzonego będzie oparte na pierwszej z prezentowanych 
ustaw, z tego głównie powodu, że łatwiej będzie w oparciu o nią wykazać zaistnienie naruszenia. 

Na zakończenie warto zauważyć, że ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji przewiduje 
szerszy krąg podmiotów odpowiedzialnych za dopuszczenie się niekonkurencyjnego deliktu, co 
w niektórych sytuacjach powodować będzie, że pomimo surowszej oceny z punktu widzenia pod-
miotu dochodzącego swoich praw atrakcyjniejsze będzie skorzystanie z tego rozwiązania. Zgodnie 
bowiem z art. 17 powoływanej ustawy deliktu dopuszcza się również agencja reklamowa albo inny 
przedsiębiorca, który reklamę opracował. Nie jest to jednak przedmiotem niniejszego artykułu.

Pomimo wielokrotnego eksponowania spammingu jako zachowania bezprawnego, polskie 
prawo w walce z tym zjawiskiem jest mało skuteczne, co każdy z nas może stwierdzić, każdo-
razowo sprawdzając swoją pocztę e-mail. Świadczy o tym również znikoma ilość orzecznictwa 
podejmującego kwestię spamu. Problem istnieje i nie zostanie zwalczony dopóty, dopóki działania 
polegające na wysyłaniu niezamawianych informacji handlowych będą się opłacały, to znaczy ko-
rzyści uzyskane z naruszeniem prawa będą przewyższać potencjalne koszty bezprawnych dzia-
łań. Polski ustawodawca powinien zastanowić się nad wprowadzeniem surowszych, a ponadto 
zryczałtowanych kar finansowych za stosowanie spammingu. Podobne rozwiązania wprowadziły 
niektóre kraje europejskie, takie jak Wielka Brytania, Irlandia czy Szwecja.

Należy również zwrócić uwagę na fakt, że spamming jest szkodliwy nie tylko dla konsu-
mentów, lecz także dla przedsiębiorców. Omawiane w niniejszym artykule regulacje zasadniczo 
ograniczają możliwości przedsiębiorców poszkodowanych działaniami spammerów. Warto w tym 
miejscu podkreślić, że o ile osobie fizycznej utożsamionej z konsumentem łatwiej spammingiem 
wyrządzić krzywdę, o tyle w sytuacji osób prawnych można spowodować realną szkodę. Skrzynki 
poczty elektronicznej zakładane dla osób prawnych użytkowane są finalnie przez ich pracowni-
ków. Dla podmiotów gospodarczych konieczność selekcji wiadomości powoduje realną szkodę 
polegającą na spowolnieniu pracy osób zatrudnionych, ryzykiem pominięcia wiadomości istot-
nej, która przypadkowo trafi do pod-skrzynki ze spamem itd. Poszerzenie katalogu podmiotów 
ekspresywnie chronionych przed spamem zwielokrotni efektywność walki ze zjawiskiem, a także 
podniesie poczucie społecznej świadomości w zakresie bezprawności tego działania. 

Kolejnym czynnikiem pozytywnie wpływającym na zwiększenie skuteczności regulacji antyspa-
mowych może być wprowadzenie ryczałtowego odszkodowania za przesyłanie niezamówionych 
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informacji handlowych. Omawiane zjawisko jest na tyle powszechne, że przeciętny człowiek po 
temacie wiadomości jest w stanie wywnioskować, która wiadomość stanowi spam. Odbiorca zwy-
kle w ogóle takiej wiadomości nie odczytuje i usuwa ją. Można z tego wywnioskować, że każda 
niezamówiona informacja będzie powodowała taką samą uciążliwość polegającą na konieczności 
selekcji informacji. Skoro zatem niezależnie od treści niezamówionej informacji będzie ona nio-
sła ze sobą takie same niedogodności, to zasadnym będzie określenie jednolitej rekompensaty 
pieniężnej dla tego typu naruszenia. Ustalenie takiego ryczałtowego odszkodowania ułatwi po-
tencjalnemu pokrzywdzonemu dochodzenie jego roszczeń w tym sensie, że nie będzie on musiał 
sam określać jaka rekompensata jest odpowiednia i nie będzie obarczony ryzykiem żądania zbyt 
wygórowanej kwoty tytułem odszkodowania. Takie rozwiązanie może spowodować, że ofiary 
spammingu chętniej będą dochodziły swoich praw, co w rezultacie przełoży się na skuteczność 
regulacji prawnych, a ponadto może doprowadzić do pożądanej sytuacji, w której przesyłanie 
niezamawianej informacji przestanie być opłacalne. Brak rentowności jakiegokolwiek zjawiska 
eliminuje je zdecydowanie lepiej niż najsurowszy przepis.
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I. Wprowadzenie
W dniu 5 sierpnia 2015 r. Sejm RP uchwalił ustawę o zmianie ustawy o ochronie konkurencji 

i konsumentów1. Intencją wprowadzanych zmian jest wzmocnienie skuteczności systemu elimi-
nowania z obrotu niedozwolonych postanowień wzorców umów zawieranych z konsumentami, 
tj. takich, które – zgodnie z art. 3851 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny – kształtują 
prawa i obowiązki konsumentów w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco naruszając 
ich interesy, z wyjątkiem postanowień określających główne świadczenia stron, sformułowanych 
w sposób jednoznaczny. Dotychczasowy system eliminowania z obrotu niedozwolonych posta-
nowień wzorców umów oparty był na ocenie tych postanowień przez Sąd Ochrony Konkurencji 
i Konsumentów, który orzekał o uznaniu danego postanowienia za niedozwolone i zakazywał jego 
wykorzystywania. Prawomocne orzeczenie sądu legitymowało Prezesa UOKiK do dokonania wpisu 
takiego postanowienia do rejestru postanowień wzorców umownych uznanych za niedozwolone, 
a następnie – w przypadku stosowania tego postanowienia przez przedsiębiorcę – do wszczęcia 
postępowania w sprawie praktyki naruszającej zbiorowy interes konsumentów i ewentualnego 
nałożenia na niego kary pieniężnej. W ocenie projektodawców ustawy obowiązujący system nie 
zapewniał skutecznej eliminacji niedozwolonych postanowień wzorców umów z obrotu; stan ten 
pogłębiany miał był przy tym rozbieżnościami w orzecznictwie sądów, w tym Sądu Najwyższego 
w odniesieniu do tzw. rozszerzonej prawomocności materialnej wyroków uznających powództwo 
w tych sprawach, co powodowało niepewność sytuacji prawnej po stronie przedsiębiorców. Należy 
także zaznaczyć, że dotychczasowy charakter prawny wpisu do rejestru wywoływał istotne wąt-
pliwości natury konstytucyjnoprawnej, gdyż – jak podnosi się w literaturze – wpis miał charakter 
quasi-prawotwórczy, co pozostawało w sprzeczności z zamkniętym katalogiem źródeł prawa 
określonym w art. 87 Konstytucji RP. W myśl uzasadnienia do ustawy wprowadzane zmiany mają 
na celu nie tylko zwiększenie skuteczności działań Prezesa UOKiK w zakresie przeciwdziałania 
naruszeniom interesów konsumentów, lecz także mają prowadzić do istotnego zwiększenia pew-
ności sytuacji prawnej przedsiębiorców. 

W świetle skrótowo przedstawionego powyżej uzasadnienia, konieczność nowelizacji ustawy 
wydawać by się mogła w pełni zasadna. Analiza wprowadzanych zmian poddaje jednak w wątpli-
wość ten cel ich wdrożenia, jakim ma być zwiększenie pewności sytuacji przedsiębiorców. O ile 
bowiem projekt zwiększa skuteczność działania Prezesa UOKiK, o tyle wątpliwe jest czy zwięk-
sza deklarowaną w uzasadnieniu do ustawy pewność sytuacji prawnej przedsiębiorców. W do-
tychczasowym stanie prawnym sytuacja prawna przedsiębiorców była względnie jasna – dopiero 
prawomocny wpis do rejestru klauzul niedozwolonych skutkował niekorzystnymi następstwami 
dla przedsiębiorcy wskutek stosowania niedozwolonego postanowienia w drodze uruchomienia 
postępowania w sprawie naruszenia zbiorowych interesów przedsiębiorców. Nowy system elimi-
nowania klauzul niedozwolonych z obrotu gospodarczego oparty został na modelu zakazu sto-
sowania we wzorcach umów zawieranych z konsumentami postanowień, o których mowa w art. 
3851 § 1 k.c., czego konsekwencją jest możliwość wszczęcia nowego postępowania, zwanego 
postępowaniem w sprawie o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone (art. 47 ust. 1 
ustawy). To nie sąd, ale organ administracji stwierdza, że określone postanowienie ma charakter 

1 Tekst jednolity ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, bez uwzględnienia omawianej nowelizacji – Dz.U. 2015, poz.184.
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niedozwolony, decydując jednocześnie o nałożeniu kary na przedsiębiorcę. Zmiana ustawy wpi-
suje się tym samym w dotychczasową regulację ustawową opartą na konstrukcji zakazu okre-
ślonych ustawowo zachowań przedsiębiorców i zarazem możliwości wszczęcia przez Prezesa 
UOKiK postępowania mającego na celu przestrzeganie tego zakazu. Ustawodawca stara się 
jednocześnie wkomponować nowy rodzaj postępowania w dotychczasowy system instytucji i na-
rzędzi stosowanych w pozostałych postępowaniach, tj. w postępowaniu wyjaśniającym, postępo-
waniu antymonopolowym oraz postępowaniu w sprawie praktyk naruszających zbiorowe interesy 
konsumentów. O ile jednak konstrukcje zakazu praktyk antykonkurencyjnych oraz w sprawach 
naruszenia zbiorowych interesów konsumentów oparte są na klauzulach generalnych odsyłają-
cych do ocen o charakterze pozaprawnym zachowań tam wskazanych, o tyle konstrukcja zakazu 
z art. 23a oparta została na odesłaniu do przepisów art. 3851 k.c. Konstrukcja tego przepisu, jak 
najbardziej poprawna legislacyjnie, odsyła w swojej istocie do klauzuli generalnej z art. 3851 § 1. 
Zgodnie zaś z tym przepisem, kryterium oceny decydującym o uznaniu postanowienia umowne-
go za niedozwolone jest ukształtowanie praw i obowiązków konsumentów w sposób sprzeczny 
z dobrymi obyczajami, rażąco naruszając ich interesy. Klauzula generalna wyrażona w art. 3851 

§ 1 zawiera tym samym dwa kryteria oceny postanowienia umowy jako niedozwolonego: dobre 
obyczaje i interesy konsumentów. Obydwa kryteria odwołują się do ocen pozaprawnych. Nie ma 
przy tym wątpliwości, że pojęcie „dobre obyczaje” są w zasadzie równoważnikiem pojęciowym 
„zasad współżycia społecznego”, z uwagi na fakt, że – w myśl dotychczasowego orzecznictwa 
sądowego – do zasad tych zalicza się te pozaprawne reguły postępowania, które nie są sprzeczne 
z etyką, moralnością i aprobowanymi społecznie obyczajami2. Równie niedookreślone jest pojęcie 
„interesy konsumentów”, które w doktrynie rozumiane jest wyjątkowo szeroko, nie tylko jako interes 
ekonomiczny, lecz także jako interes uwzględniający takie aspekty, jak: zdrowie konsumentów 
i ich bliskich, strata czasu, dezorganizacja życia, przykrość czy zawód3. Naruszenie interesów 
konsumentów musi zostać przy tym zakwalifikowane jako rażące, co wymaga przyłożenia kry-
teriów nie tylko obiektywnych, jak wielkość strat rzeczywistych i grożących do poniesienia, lecz 
także uwzględnienia w ocenie – jak zauważa się w doktrynie – wysoce względnych wskaźników, 
jak np. siła marki czy renoma przedsiębiorcy4. Włącza to tym samym konstrukcję art. 23a w ramy 
typowej i dla prawa antymonopolowego i dla publicznego prawa konsumenckiego zakreślonego 
ustawą o ochronie konkurencji i konsumentów dyskrecjonalności organu administracji w orzeka-
niu o charakterze postanowienia wzorca umownego. Dyskrecjonalności tej nie należy traktować 
jako zjawiska niepożądanego; nie pozostaje ona jednak bez konsekwencji dla stosowania prawa 
i pewności sytuacji prawnej przedsiębiorców. W praktyce przesuwa natomiast punkt ciężkości 
orzekania w sprawach uznania określonego postanowienia wzorca umownego na płaszczyznę 
wyjątkowo indywidualnego orzekania, prowadząc do zróżnicowanej, uzależnionej od konkretnego 
przypadku, oceny ukształtowania praw i obowiązków konsumentów we wzorcu umownym w spo-
sób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco naruszając ich interesy w danej sprawie. W efekcie, 

2 Zob. m.in. wyr. SN z 8 stycznia 2003 r., II CKN 1090/00, LexPolonica nr 358498; wyr. SN z 4 czerwca 2003 r., I CKN 473/01, LexPolonica nr 376355; 
wyr. SN z 7 marca 2003 r., I CKN 89/01, LexPolonica nr 2422491 czy wyr. SN z 13 lipca 2005 r., I CK 832/04, LexPolonica nr 381994.
3 Zob. zwłaszcza Ł. Węgrzynowski, Niedozwolone postanowienia jako środek ochrony słabszej strony umowy obligacyjnej, Warszawa, 2006, s. 103 i n.  
oraz E. Łętowska, Ochrona niektórych praw konsumentów, Komentarz, wyd. 3, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2001, s. 105.
4 Inaczej i trafnie Cz. Żuławska, która nie zalicza elementów subiektywnych do oceny wzorca umownego, lecz do kontroli incydentalnej [w:] G. Bieniek, 
H. Ciepła, S. Dmowski, J. Gudowski, K. Kołakowski, M. Sychowicz, T. Wiśniewski, C. Żuławska (red.), Komentarz do kodeksu cywilnego. Księga trzecia. 
Zobowiązania. T. 1–2; LexisNexis, Warszawa 2011.
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decyzje kończące postępowania nie są wolne od swobodnej oceny obu przesłanek uzasadniających 
uznanie określonego postanowienia jako abuzywnego w każdej indywidualnej sprawie. Stosując 
otwarte kryteria pozaprawne, organ antymonopolowy opiera każdą swoją decyzję na uzasadnieniu 
aksjologicznym i zarazem celowościowo-funkcjonalnym5. Nowy typ postępowania bynajmniej nie 
wzmacnia zatem pewności sytuacji prawnej przedsiębiorcy, zwłaszcza jeżeli uwzględni się, że uz-
nanie przez organ administracji określonego postanowienia za abuzywne rodzi dla przedsiębiorcy 
szereg konsekwencji prawnych. 

II. Nowy instrument ochrony konsumentów
W myśl przepisu art. 23b ustawy Prezes Urzędu wydaje decyzję o uznaniu postanowienia 

wzorca umowy za niedozwolone i zarazem zakazuje jego wykorzystywania, jeżeli stwierdzi na-
ruszenie zakazu określonego w art. 23a. W decyzji tej Prezes Urzędu może ponadto określić 
tzw. środki zaradcze, których funkcją jest konieczność usunięcia trwających skutków naruszenia 
zakazu; w szczególności może zobowiązać przedsiębiorcę do: 1) poinformowania konsumentów, 
będących stronami umów zawartych na podstawie wzorca, o uznaniu postanowienia tego wzorca 
za niedozwolone – w sposób określony w decyzji; 2) złożenia jednokrotnego lub wielokrotnego 
oświadczenia o treści i w formie określonej w decyzji.

Regulacja art. 23b ustawy dopuszcza tym samym możliwość zobowiązania przedsiębiorców, 
wobec których stwierdzono niedozwolone postanowienie umowne do pozytywnego – oznaczonego 
w decyzji – zachowania, w określonych w decyzji terminach. Normy te zawierają luz decyzyjny 
w znaczeniu wyboru konsekwencji prawnej6 ustalonego stanu faktycznego i jego subsumcji do 
treści zakazów z art. 23b ustawy. Po pierwsze bowiem, dyspozycja art. 23b ust. 2 ustawy ma 
charakter fakultatywny, tj. Prezes UOKiK może wskazać w decyzji sposób wykonania decyzji, ale 
nie musi tego uczynić, po drugie zaś, rodzaje zobowiązań wymienione w analizowanym przepi-
sie nie stanowią ich numerus clausus, a jedynie przykłady. Powyższe można wręcz ocenić jako 
wzrost poziomu dyskrecjonalności, ponieważ przepis ust. 2 rozszerza możliwości orzecznicze 
organu w sposób nie dość jednoznaczny dla przedsiębiorców. Pozytywnie należy ocenić zmianę 
wprowadzoną do ustawy na etapie prac sejmowych, która zrównała katalog obowiązków, które 
może nakładać Prezes UOKiK w przypadku stwierdzenia stosowania niedozwolonych postano-
wień umownych z katalogiem obowiązków, o których mowa w art. 26, tj. przepisie dotyczącym 
decyzji w sprawach praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów. Nie było jasne dlacze-
go projekt, na etapie prac w rządzie, w przypadku stosowania klauzul abuzywnych przewidywał 
dodatkowy w stosunku do art. 26 środek w postaci zwrotu uzyskanych korzyści. Warto zwrócić 
uwagę, że środek ten mógł znacząco zwielokrotnić sankcje wobec przedsiębiorcy, przy czym 
kontrola abstrakcyjna w dotychczasowym kształcie była pozbawiona tego typu sankcji. SOKiK 
nie był właściwym do zasądzania jakichkolwiek zadośćuczynień poszkodowanym konsumentom. 
Tymczasem projektowane na etapie rządowym rozwiązania nie tylko wprowadzały sankcję dla 
przedsiębiorcy w postaci kar finansowych, lecz także umożliwiały dodatkowo nakazanie wypłat pie-
niężnych konsumentom. Instytucja zwrotu konsumentom korzyści nasuwała nieodparte skojarzenie 

5 Szerzej w kwestii dyskrecjonalnego orzekania H. Duszka-Jakimko, Dyskrecjonalność prawnika wobec zmian społecznych, [w:] W. Staśkiewicz, 
T. Stawecki (red.), Dyskrecjonalność w prawie, LexisNexis, Warszawa 2010, s. 358.
6 J. Wróblewski, Sądowe stosowanie prawa, Warszawa 1988, s. 240 in.
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z kompensatami przyznawanymi przez sądy powszechne w przypadku pozwów zbiorowych. 
Jednak w przypadku pozwów zbiorowych ocena prawna roszczeń konsumentów, dokonywana 
przez sąd, jest szczegółowo uregulowana. Tak nie było w przypadku przepisu art. 23b ust. 2, 
w którym, w jego pierwotnym projektowanym kształcie, brak było jakichkolwiek przesłanek dla 
ustalania uzyskanych bezprawnie korzyści oraz przyznawania ich konkretnym konsumentom lub 
grupom konsumentów. Wydaje się w efekcie, że przy dużej niedookreśloności art. 3851 § 1 k.c., 
który – jak wskazuje dotychczasowe orzecznictwo SOKiK w zakresie stwierdzania niedozwolo-
nych postanowień umownych – jest bardzo często podstawą kwestionowania klauzul, przyznanie 
Prezesowi UOKiK prawa do stosowania tak szerokich sankcji było nieuzasadnione, co najpewniej 
zauważył ustawodawca, rezygnując z takiej regulacji. 

W ustawie zabrakło – co bardzo istotne z punktu widzenia przedsiębiorców – nałożenia 
na Prezesa UOKiK jednoznacznego obowiązku uzasadniania, w jakim kontekście umownym 
kwestionowane postanowienie jest niedozwolone. Mając świadomość, że jest to materia, której 
omówienie każdorazowo znajdzie się w uzasadnieniu decyzji, należy zwrócić uwagę, że dotych-
czasowe doświadczenie z zakresu postanowień wpisywanych do rejestru postanowień niedozwo-
lonych wskazuje na daleko idące niejednoznaczności kontekstu kwestionowanych postanowień. 
Przykładowo, do rejestru wpisane jest postanowienie umowy, które w zakresie nieuregulowanym 
w umowie odsyła do powszechnie obowiązujących przepisów (wpis nr 3191 w Rejestrze). Założyć 
należy, że zakwestionowanie tego postanowienia miało swoje specyficzne przyczyny związane 
z całym kontekstem umowy, lecz brak uzasadnienia w tym zakresie powoduje, że przedsiębiorca 
może – podobnie jak w przypadku części przywołanej poniżej klauzuli nr 4167 – rozumieć to jako 
całkowity zakaz wprowadzania we wzorcach umownych klauzul odsyłających do powszechnie 
obowiązujących przepisów, co – jak należy przyjąć – nie było zamierzeniem sądu orzekającego. 

Niezależnie od powyższego, przepis ten jest niedopracowany z punktu widzenia dyspozycji 
zawartej w nim normy prawnej. Regulacja art. 23b ust. 1 wskazuje bowiem, że Prezes UOKiK 
przytacza w decyzji treść postanowienia uznanego za niedozwolone. Wydaje się, że przepis 
ten powinien wyraźnie nakazywać przytaczanie w decyzji treści postanowienia uznanego za 
niedozwolone lub też jego części. Doświadczenia wynikające z korzystania z obecnego rejestru 
postanowień niedozwolonych wskazują, iż w wyrokach uznających klauzule za abuzywne przy-
taczano całe postanowienie, mimo iż jedynie jego część zdaje się naruszać prawa konsumen-
tów. Przykładowo, można wskazać postanowienie nr 4167: „W przypadkach nie wymienionych 
w naszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, a sądem właściwym do 
rozstrzygnięcia kwestii spornych jest sąd powszechny właściwy dla siedziby Sprzedawcy”. O ile 
zdanie 2 tej klauzuli jest oczywiście bezprawne, o tyle zdanie 1 wydaje się być oczywiście zgod-
ne z prawem. Trudno bowiem uznać za zasadny całkowity zakaz wprowadzania we wzorcach 
umownych klauzul odsyłających do powszechnie obowiązujących przepisów (w Rejestrze brak 
jest uzasadnienia sądu wskazującego przesłanki uznania tej klauzuli za niedozwoloną). Jeżeli 
ustawa ma rzeczywiście na celu zwiększenie pewności prawnej przedsiębiorców i usunięcie nie-
jasności związanych z obecnie obowiązującymi regulacjami, to przepis ten nie do końca realizuje 
przyjęte założenie.
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III. Specyfika decyzji o zakończeniu postępowania w sprawach 
o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone 

W kontekście zapewnienia pewności prawnej przedsiębiorców można mieć wątpliwości czy 
powielanie istniejącej struktury innych postępowań określonych w ustawie było zasadne. Wątpliwości 
w tej kwestii miał już chyba sam projektodawca, który prawdopodobnie świadomie pominął insty-
tucję decyzji o uznaniu stosowania niedozwolonych postanowień i stwierdzeniu zaniechania ich 
stosowania, a zatem decyzji analogicznej do decyzji z art. 27 uokik, która dotyczy tego samego 
obszaru, tj. ochrony interesów konsumentów. Rzecz bowiem w tym, że o ile inne postępowania 
dotyczą zachowań przedsiębiorców, o tyle postępowanie w sprawach o uznanie postanowień 
wzorca umowy za niedozwolone odnoszą się nie tyle do zachowań przedsiębiorców, ile do treści 
wzorców umów. Egzemplifikacją tego problemu jest art. 23c ust. 1 ustawy. W przepisie tym mowa 
jest o możliwości złożenia przez przedsiębiorcę zobowiązania do podjęcia lub zaniechania okre-
ślonych działań zmierzających do zakończenia naruszenia zakazu. Ustawodawca zasadnie pomija 
konstrukcję uprawdopodobnienia określonego zachowania, typową dla decyzji zobowiązaniowej 
z art. 28 (podobnie art. 12) ustawy, będącą wyjątkiem od reguły formalnego przeprowadzenia 
dowodu, działającym na korzyść strony powołującej się na określony fakt7, stanowiąc „środek 
zastępczy dowodu w znaczeniu ścisłym, a zatem środek niedający pewności, lecz tylko wiary-
godność (prawdopodobieństwo) twierdzenia o jakimś fakcie”8. Stosowania we wzorcu umownym 
określonego postanowienia nie da się uprawdopodobnić; postanowienie albo jest niedozwolone, 
albo też nie jest. Proste pominięcie w decyzji zobowiązaniowej kategorii uprawdopodobnienia jest 
jednak niewystarczające dla prawidłowego zbudowania przepisu art. 23c. W myśl tego przepisu, 
w brzmieniu zaproponowanym na etapie prac rządowych, przedsiębiorca mógł złożyć zobowią-
zanie do podjęcia lub zaniechania określonych działań zmierzających do zakończenia naruszenia 
zakazu, jeżeli Prezes Urzędu stwierdził naruszenie zakazu, o którym mowa w art. 23a. Oczywistym 
jest, że Prezes UOKiK może stwierdzić naruszenie ustawy (także w przypadku stosowania klauzul 
niedozwolonych) jedynie w drodze decyzji. Zatem odnośnie do rządowego brzmienia pojawiało 
się pytanie, w jakim trybie organ miałby stwierdzać stosowanie niedozwolonych postanowień 
przed wydaniem takiej decyzji tak, aby przedsiębiorca mógł złożyć zobowiązanie przed jej wy-
daniem. Decyzja zobowiązaniowa skracać ma przecież postępowanie właściwe, będąc metodą 
ugodowego, polubownego załatwienia sporu między przedsiębiorcą a organem administracji9; 
stąd też nazywana jest niekiedy quasi-porozumieniem10 czy sui generis ugodą11. Na pozytywną 
ocenę zasługuje fakt, iż art. 23c ustawy w brzmieniu przyjętym przez ustawodawcę rezygnuje 
ze wskazania, iż konieczne dla złożenia zobowiązania jest uprzednie stwierdzenie naruszenia 
zakazu przez Prezesa UOKiK. Nadal jednak brzmienie art. 23c ustawy nie jest poprawne, nie 

 7 Co nie oznacza jednak, „…że może ono w każdej sytuacji opierać się tylko na samych twierdzeniach strony. Odróżnienie aktu uprawdopodobnienia 
w stosunku do przeprowadzenia dowodu polega m.in. na tym, że uprawdopodobnienie przeprowadza się za pomocą środków nie skrępowanych wyma-
ganiami stawianymi co do formy przez przepisy k.p.c.”. (Postanowienie SN z 19 maja 2006 r., III CZ 28/06; niepubl.). Uprawdopodobnienie jest bowiem 
konstrukcją wprawdzie odmienną od udowodnienia, mniej rygorystyczną, lecz również „…obligującą stronę do wskazania pewnych okoliczności, które 
świadczyłyby, że uchybienie terminu nie wiąże się z brakiem staranności w działaniu” (postanowienie NSA z 25 listopada 2010 r., II GZ 350/10; orzecze-
nia.nsa.gov.pl oraz postanowienie NSA z 22 grudnia 2008 r., I FZ 477/08; orzeczenia.nsa.gov.pl). 
 8 Wyr. NSA z 5 maja 1995 r., SA/Wr 2223/94; LEX nr 26854 a także postanowienie WSA w Białymstoku z 21 lipca 2010 r., I SA/Bk 298/10; orzeczenia.
nsa.gov.pl.
 9 A. Gill, M. Swora, Decyzja zobowiązująca jako metoda rozwiązywania sporów w postępowaniu przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji 
i Konsumentów, „Przegląd Prawa Publicznego” 2005, nr 3, s. 105 i n.
10 D. Miąsik [w:] T. Skoczny (red.), Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów, wyd. 1, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2009, s. 738.
11 A. Stawicki [w:] A. Stawicki, E. Stawicki (red.), Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów, Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa 2011, s. 397.
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wskazuje bowiem w ogóle, w jakich okolicznościach zobowiązanie może być złożone; przyjąć 
zatem należy, że w każdych i w każdym czasie przed wydaniem decyzji kończącej postępowanie. 
Z drugiej strony, wprowadzenie regulacji odbiegającej od „klasycznej” decyzji zobowiązaniowej 
można by uznać za zbędne z punktu widzenia skutków decyzji kończącej postępowanie w spra-
wie klauzul. Skoro skutek ten skierowany ma być jedynie wobec przedsiębiorcy będącego stroną 
postępowania i jego klientów-konsumentów, to nie ma potrzeby stwierdzania bezprawności po-
stanowienia, tak jak miało to miejsce w przypadku dotychczasowego systemu, w którym rejestr 
był quasi-źródłem prawa. 

IV. Przesłanki uchylenia decyzji o uznaniu postanowień wzorca 
umowy za niedozwolone

Jako błąd wprowadzanej w życie ustawy należy wskazać brak (w art. 23c ust. 5 pkt 1) wska-
zania, że przesłanki do uchylenia decyzji zawarte w tej regulacji stanowią podstawę do uchylenia 
decyzji tylko w przypadkach, kiedy odpowiedzialnym za nieprawdziwe, niekompletne lub wpro-
wadzające w błąd informacje lub dokumenty odpowiedzialny jest przedsiębiorca. Prezes UOKiK 
jest organem administracji odpowiedzialnym za rzetelne prowadzenie postępowania i dążenie do 
ustalenia prawdy obiektywnej. Nie jest zasadne wprowadzanie regulacji, które obciążają przedsię-
biorcę za błędne ustalenia organu, jeżeli przedsiębiorca nie jest za to odpowiedzialny (nie ponosi 
żadnej winy w tym zakresie; organ może np. uzyskać błędne informacje od przedsiębiorcy, który 
nie był stroną postępowania). Należy podnieść, że przepis art. 23c ust. 5 pkt 1) jest analogiczny 
do art. 12 ust. 5 oraz art. 28 ust. 5 ustawy. Nie może to jednak zmieniać oceny, iż jest to regulacja 
błędna. Wydaje się, że należałoby zmienić w tym zakresie wszystkie te przepisy, posiłkując się 
art. 21 ust. 1 ustawy. 

V. Istota wpisu do rejestru klauzul abuzywnych
W myśl uzasadnienia do ustawy, wpis do dotychczasowego rejestru klauzul niedozwolo-

nych wywołuje istotne rozbieżności w orzecznictwie sądów i doktrynie co do tzw. rozszerzonej 
prawomocności materialnej wyroków uznających powództwo w tych sprawach, co prowadzi do 
niepewności prawa po stronie przedsiębiorców, a ponadto problemy związane z funkcjonowa-
niem rejestru, do którego wpisywane są postanowienia uznane przez sąd za niedozwolone, co 
dotyczy zwłaszcza rozbudowania rejestru i braku jego czytelności. Skłoniło to projektodawcę do 
zastąpienia istniejącego systemu koncepcją, która zmienia zasadniczą funkcję rejestru – rejestr 
ma mieć charakter edukacyjno-informacyjny, klauzule w nim zapisane stanowią zaś jedynie wska-
zówkę dla przedsiębiorców co do ewentualnej abuzywności klauzul tożsamych z wpisanymi do 
rejestru. Rejestr ma ułatwiać ponadto ocenę zasadności wytoczenia powództwa w trybie kontroli 
abstrakcyjnej przez podmiot zainteresowany. Zgodnie z uzasadnieniem do ustawy, rejestr powi-
nien również ulec udoskonaleniu, co dotyczy zwłaszcza sposobu wyszukiwania, a wyroki tam 
zamieszczane powinny być z uzasadnieniami.

Kwestie te wymagają szerszej refleksji. Bez wątpienia istnieją dwie linie orzecznicze; daje 
się również zaobserwować znaczna rozbieżność poglądów doktryny na charakter prawny wyroku 
SOKiK i wpisu do rejestru klauzuli uznanej za niedozwoloną. Pierwsza z nich stoi na stanowisku, 
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że wpis nie jest wiążący w sprawach dotyczących innego przedsiębiorcy12 nawet, gdy postano-
wienie ma identyczne brzmienie13. Wpis obejmuje jedynie pozwanego przedsiębiorcę, a także 
inne podmioty, które miałyby legitymację czynną do wytoczenia powództwa, a więc konsumentów 
związanych postanowieniami tego wzorca14. Podnosi się przy tym, że rejestr nie jest źródłem pra-
wa powszechnie obowiązującego, a jedynie specyficznym źródłem poznania prawa, co skutkuje 
brakiem możliwości uznania jego skuteczności erga omnes15; w przeciwnym przypadku rodziłoby 
to wątpliwości co do konstytucyjności rejestru. Z kolei druga linia orzecznicza, wyrażona najpełniej 
w uchwale SN z dnia 19 grudnia 2003 r.16, wychodzi z założenia, że zakazane jest posługiwanie 
się postanowieniem wpisanym do rejestru w stosunkach podobnego rodzaju nie tylko względem 
podmiotu, wobec którego wydano orzeczenie, lecz także wobec osób trzecich. Pogląd ten odwołuje 
się do treści art. 47943 k.p.c., który kreować ma tzw. rozszerzoną prawomocność materialną wyro-
ków SOKiK17, jak również do treści art. 7 dyrektywy 93/13, który zobowiązuje państwa członkowie 
do zapewniania środków, które przyczynią się do skutecznego wyeliminowania niedozwolonych 
klauzul z umów konsumenckich. Druga z przedstawionych linii orzeczniczych wydaje się w pełni 
zasadna. Po pierwsze, odwołuje się do wypracowanej w doktrynie i aprobowanej w orzecznictwie 
Trybunału Konstytucyjnego18 koncepcji multicentryczności systemu prawa19, która zwraca uwagę 
na występowanie wielu ośrodków decyzyjnych tworzących prawo i decydujących o jego wykładni, 
podnosząc jednocześnie konieczność zapewnienia współistnienia tych ośrodków, czego skutkiem 
jest m.in. konieczność obustronnie przyjaznej wykładni, gwarantującej współdziałanie prawa 
krajowego i unijnego oraz utrzymanie pozycji prawa krajowego20. Po drugie, obawy, że wyroki 
SOKiK mające cechę rozszerzonej prawomocności materialnej tworzyłyby nowe źródła prawa, co 
naruszałoby art. 87 Konstytucji, zwierający zamknięty katalog źródeł prawa, ale również art. 95 
ust.1 Konstytucji, zgodnie z którym władzę ustawodawczą w Rzeczypospolitej Polskiej sprawu-
ją Sejm i Senat21 nie znajdują uzasadnienia w charakterze prawnym wyroku SOKiK uznającym 
daną klauzulę za niedozwoloną. Wyrok ten ma charakter deklaratywny, co oznacza, że określo-
na klauzula nie staje się abuzywna na podstawie wyroku SOKiK, ale ma taki charakter na mocy 
art. 3851 k.c. Wyrok SOKiK pozostaje w efekcie aktem stosowania prawa. Pogląd ten potwierdza 
też orzecznictwo SN, w świetle którego wyrok SOKiK jest aktem stosowania, nie zaś stanowie-
nia prawa, a tym samym nie tworzy normy prawnej, nawet jeżeli z mocy przepisu szczególnego 
uzyskuje rozszerzoną skuteczność22. Prounijna wykładnia dyrektywy 93/13 w orzecznictwie SN 
w uchwale III CZP 80/08 nie prowadzi przy tym obowiązującego systemu do sprzeczności z art. 87 
Konstytucji RP. 

12 Wyr. SN z dnia 20 września 2013 r. Sygn. akt II CSK 708/12, LEX nr 1385871.
13 Wyr. SN z dnia 12 lutego 2014 r. Sygn. akt III SK 18/13, LEX nr 1448753. 
14 M. Skory, Klauzule abuzywne w polskim prawie ochrony konsumenta, Zakamycze, Kraków 2005, s. 304. 
15 J. Wszołek, Rejestr klauzul niedozwolonych- zagadnienia systemowe oraz wątpliwości konstytucyjne wokół skutków wpisu, „Monitor Prawniczy” 
2011, nr 12.
16 Uchwała SN z dnia 19 grudnia 2003r. Sygn. akt III CZP 95/03, Biul. SN 2003/12/11.
17 Wyr. SA w Gdańsku z dnia 24 października 2013 r., Sygn. akt I ACa 575/13, LEX nr 1416186. Zob. także P. Gutkowski, M. Malaga, Rozszerzona 
skuteczność wyroków SOKiK w sprawach dotyczących klauzul niedozwolonych. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 12 lutego 2014 r., sygn. 
akt III SK 18/13. Pobrano z: http://ikar.wz.uw.edu.pl/numery/23/pdf/108.pdf.
18 Wyr. TK z 11 maja 2005, K 18/04; OTK ZU 49/5/A/2005, a także wyr. TK z 24 listopada 2010 r., K 32/09; OTK ZU 108/9/A/2010.
19 E. Łętowska, Multicentryczność współczesnego systemu prawa i jej prawne konsekwencje, PiP 2005, nr 4.
20 Ibidem, str. 8–10.
21 M. Skory, Klauzule abuzywne…, s. 306–308. Zob. także wyr. SN z 20 września 2013 r, II CSK 708/12 http://sn.pl/sites/orzecznictwo/Orzeczenia3/
II%20CSK%20708-12-1.pdf i uchwalę SN z 13 grudnia 2013 r., III CZP 73/13, http://sn.pl/sites/orzecznictwo/Orzeczenia2/III%20CZP%2073-13.pdf.
22 Wyr, SN z 13 maja 2010 r. III SK 29/09 LEX nr 694238.
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W świetle powyższego, odnosząc się do art. 23d ustawy, należy po pierwsze stwierdzić, że 
zmiana dotychczasowego systemu wydaje się być przedwczesna. Z powszechnie dostępnych 
informacji wynika, że Pierwszy Prezes SN zwróciła się do pełnego składu SN o podjęcie sto-
sownej uchwały, która ujednolicić ma rozbieżności orzecznicze w kwestii skuteczności wyroków 
SOKiK i wpisu do rejestru; uchwała ta czyniłaby zbędnym wprowadzane zmiany. Oczywistym 
jest, że nie powinno się dokonywać zmian ustawy, jeżeli rozbieżności orzecznicze jest w stanie 
usunąć samo orzecznictwo; tego rodzaju zabiegi prowadzą do niepotrzebnej inflacji prawa. Po 
drugie, do ustawodawcy nie należy ocena konstytucyjności dotychczasowego systemu; dopóki 
nie orzeknie o tym Trybunał Konstytucyjny, dotychczasowy system w pełni korzysta z domnie-
mania zgodności z Konstytucją. Po trzecie, z punktu widzenia założeń projektowanych zmian, 
zawartych w uzasadnieniu do projektu ustawy, art. 23d bynajmniej nie prowadzi do zwiększenia 
efektywności działania Prezesa UOKiK, lecz odwrotnie – osłabia ją wskutek zawężenia podmio-
towej skuteczności rozstrzygnięć organu. Rozszerzona skuteczność wyroków SOKiK i wpisu do 
rejestru, czyli dotychczasowy system ograniczał wprawdzie pewność prawną przedsiębiorców, 
jednak z tego powodu, że był nietransparentny, obszerny oraz nie zawierał uzasadnień wyroków, 
co wręcz uniemożliwiało korzystanie z niego. Jednak zmiany systemu nie da się uzasadnić bra-
kiem przejrzystości rejestru; brak jest w tym zakresie związku logicznego. Rejestr powinien być 
przejrzysty zarówno w starym, jak i w nowym systemie.

Niezależnie od uwag natury generalnej, rozwiązania zawarte w art. 23d nasuwają także 
uwagi szczegółowe. Regulacja ta nieprecyzyjnie wskazuje zakres związania przedsiębiorcy 
decyzją. Wynika z niej jedynie, że skutek decyzji dotyczy przedsiębiorcy, co do którego stwier-
dzono stosowanie niedozwolonego postanowienia umownego. Przepis ten winien być bardziej 
precyzyjny, tj. zawierać wskazanie, że chodzi o stwierdzenie stosowania niedozwolonego posta-
nowienia umownego w tej decyzji, a zatem we wzorcu, który był badany w ramach postępowania 
zakończonego tą decyzją i tylko przez adresata decyzji tak, jak jest to uczynione w odniesieniu do 
skutku decyzji dla konsumentów. W brzmieniu przyjętym w ustawie art. 23d można odczytywać 
w ten sposób, że decyzją związany jest przedsiębiorca, wobec którego stwierdzono kiedykolwiek 
stosowanie niedozwolonej klauzuli i dotyczy to każdego stosowanego wzorca umownego (nawet 
nigdy nie kwestionowanego przez Prezesa UOKiK).

Należy także zwrócić uwagę na jeszcze inny brak przejrzystości tego przepisu, który dotyczy 
adresatów prawomocnej decyzji. Niejasność ta ujawnia się jaskrawo w przykładowym stanie fak-
tycznym, który zakłada, że przedsiębiorca działa na różnych rynkach. Z jednej strony w art. 23d 
wskazano, iż decyzja ma skutek wobec przedsiębiorcy, co do którego stwierdzono stosowanie 
klauzuli niedozwolonej. Z drugiej natomiast – wskazano, iż decyzja ma skutek wobec wszystkich 
konsumentów, którzy zawarli z nim umowę na podstawie wzorca, który był badany w postępo-
waniu zakończonym decyzją. Jeżeli przedsiębiorca działa równolegle na dwóch różnych rynkach 
i w związku z tym stosuje dwa różne wzorce, które (oba) zawierają zakwestionowane postano-
wienia a Prezes UOKiK obejmie postępowaniem tylko jeden z tych wzorców, to może – w wyniku 
stosowania przepisu w projektowanym brzmieniu – pojawić się niepewność prawna, tak po stronie 
przedsiębiorców, jak i konsumentów. Jeżeli bowiem stwierdzona zostanie bezprawność klauzuli 
w jednym wzorcu, a drugi wzorzec nie zostanie oceniony, to dojdzie do sytuacji, w której przed-
siębiorca będzie musiał zrezygnować z tej klauzuli także w innych wzorcach, jednak konsumenci 
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związani z przedsiębiorcą tym drugim wzorcem nie będą mogli dochodzić roszczeń, ponieważ nie 
zawarli oni umowy według badanego wzorca, mimo że w ich umowach również znajduje się za-
kwestionowana klauzula. Jak wynika z uzasadnienia do ustawy, intencją przepisu było ułatwienie 
konsumentom dochodzenia roszczeń związanych z zawarciem umów na podstawie zakwestiono-
wanego wzorca. Zatem przedstawiona niejasność wydaje się być wynikiem świadomych decyzji 
ustawodawcy. Przedsiębiorca będzie jednak – jak wskazano wyżej – miał obowiązek wykreślenia 
zakwestionowanej klauzuli ze wszystkich wzorców, nawet jeżeli jej abuzywność w drugim wzor-
cu będzie budziła wątpliwości. Ta sama klauzula nie musi bowiem naruszać prawa w każdych 
okolicznościach, tj. w każdym wzorcu. Przykładowo, klauzula, która w jednym wzorcu wyraźnie 
uprzywilejowuje przedsiębiorcę, w drugim wzorcu może być równoważona przez analogiczne 
uprawnienia dla konsumenta. Ponadto w różnych branżach istnieją różne uwarunkowania, które 
mogą mieć odzwierciedlenie we wzorcu mogącym być w związku z tym odmiennie ocenianym 
(także w dotychczasowym systemie, Prezes UOKiK badając tożsamość klauzul z tymi wpisa-
nymi do obecnego rejestru brał pod uwagę np. tożsamość branży). Żeby uniknąć tych niejas-
ności Prezes UOKiK będzie musiał zawsze objąć postępowaniem wszystkie wzorce stosowane 
przez danego przedsiębiorcę po to, aby jednoznacznie określić, w którym wzorcu klauzula jest 
bezprawna, a w którym nie narusza ona prawa. Odstąpienie przez Prezesa UOKiK od objęcia 
postępowaniem jednego wzorca (a więc nie wydanie decyzji o umorzeniu postępowania), np. 
z uwagi na to, że uzna, iż nie jest on wadliwy, zawsze będzie powodowało niepewność sytuacji 
tak przedsiębiorców, jak i konsumentów. 

VI. Nowa nazwana praktyka naruszająca zbiorowe interesy 
konsumentów

W myśl art. 24 w ust. 2 pkt 4) zakazane jest „proponowanie konsumentom nabycia usług 
finansowych, które nie odpowiadają potrzebom tych konsumentów ustalonym z uwzględnieniem 
dostępnych przedsiębiorcy informacji w zakresie cech tych konsumentów lub proponowanie nabycia 
tych usług w sposób nieadekwatny do ich charakteru”. Konstrukcja tej regulacji, niedookreślona 
i niejasna, nie pozwala na skuteczne z nią polemizowanie. Można natomiast śmiało stwierdzić, 
że gdyby postanowienie o tak niejednoznacznej treści zamieszczone zostało we wzorcu umow-
nym stosowanym w obrocie z konsumentami, to z pewnością zostałoby uznane przez Prezesa 
UOKiK za niedozwolone. Brzmienie art. 24 ust. 2 pkt 4 pozwala bowiem na zakwestionowanie 
zawsze i w każdych okolicznościach działań przedsiębiorców świadczących usługi finansowe. 
Rozumiejąc konieczność konstruowania przepisów w sposób abstrakcyjny a nie kazuistyczny, 
na tak sformułowaną dyspozycję przepisu, którego naruszenie skutkować może dotkliwymi sank-
cjami finansowymi zgodzić się jednak nie można. Nawet przedsiębiorcy dokładający wyjątkowej 
staranności w zakresie przestrzegania praw konsumentów, nigdy nie będą mieć pewności czy 
„proponowanie nabycia usług finansowych odpowiada potrzebom konsumentów”. Co więcej, 
przepis ten przerzuca de facto całkowitą odpowiedzialność za zawarcie umowy na przedsiębior-
cę. Nawet w sytuacji, gdy konsument w pełni świadomie podejmie decyzję o zawarciu umowy 
o świadczenie usługi finansowej, mimo iż nie była ona dla niego przeznaczona lub nie w pełni 
odpowiadała jego potrzebom, będzie mógł następnie taką umowę na podstawie decyzji Prezesa 
UOKiK zakwestionować. Co więcej, aby być pewnym, że zarzut na podstawie projektowanego 
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przepisu nie zostanie przedsiębiorcy postawiony będzie on musiał nawet zniechęcać konsumen-
tów, którzy będą zainteresowani tym produktem, a nawet zdecydowani na jego zakup. W stosunku 
do brzmienia tego przepisu na etapie prac rządowych, w ustawie zrezygnowano nawet z otwar-
tego katalogu wytycznych dotyczących cech konsumentów, co czyniło tę regulację przynajmniej 
nieco czytelniejszą.

Zauważyć należy, że nawet prawo ochrony konkurencji, które ze swojej istoty nacechowane 
jest elementami ekonomicznymi, nie daje Prezesowi UOKiK tak dużego luzu decyzyjnego, jak 
proponowana regulacja. Jak wskazuje się w doktrynie i orzecznictwie prawo nie może być tworzo-
ne wyłącznie z myślą o sprawności działania organu administracji, lecz musi także gwarantować 
wolności i prawa przedsiębiorców23. Instrumentalizm prawa, w tym publicznego prawa konsumen-
ckiego nie może zdominować zasadniczej funkcji prawa administracyjnego gospodarczego, jaką 
jest kontrola jednostki nad wykonywaniem prawa przez państwo24. Kwestia luzów normatywnych, 
umożliwiających dyskrecjonalność działania organu antymonopolowego ma fundamentalne zna-
czenie dla sytuacji prawnej adresatów norm tego prawa, a zwłaszcza ich pewności prawnej słu-
żącej w demokratycznym państwie prawnym ochronie konstytucyjnie gwarantowanej autonomii 
jednostki25. Aspekt pewności prawa odnosi się nie tylko do postulatu stabilności systemu prawa 
(porządku prawnego)26, lecz także pewności, że w oparciu o obowiązujące prawo jego adresat 
może swobodnie kształtować swoje interesy ekonomiczne27. Ten drugi aspekt dotyczy, w świetle 
orzecznictwa konstytucyjnego, takich cech prawa, które umożliwiają decydowanie adresata normy 
prawnej o swoim postępowaniu w oparciu o „pełną znajomość przesłanek działania organów pań-
stwowych oraz konsekwencji prawnych”, jakie jego działania mogą pociągnąć za sobą28; chodzi 
zatem o przewidywalność działania organu administracji i zarazem o możliwość prognozowania 
działań własnych (dostateczna określoność prawa). Oba te aspekty są równej rangi i wzajemnie 
się dopełniają. Oznacza to, że zasada określoności prawa pozostaje w ścisłym związku z zasadą 
pewności prawa29. Stąd też nie ulega wątpliwości, że ochrona konsumentów przed nieuczciwym 
działaniem przedsiębiorców oferujących usługi finansowe powinna być formułowana w sposób bar-
dziej precyzyjny, wskazujący konkretne, stypizowane zachowania uznawane za niedozwolone, o ile 
jednak istnieje w ogóle konieczność wprowadzenia w tym zakresie odrębnej regulacji. Zaznaczyć 
bowiem należy, że już w dotychczasowym stanie prawnym Prezes UOKiK miał kompetencje do 
wszczęcia postępowania przeciwko przedsiębiorcom, którzy wprowadzają konsumentów w błąd 
(art. 5 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym); czym bowiem, jak nie 

23 „Prawo mające znaczenie tylko dla organu administracyjnego, nie istnieje i istnieć nie powinno” Tak A. Błaś, W sprawie jakości działania organów 
administracji publicznej w demokratycznym państwie prawa, [w:] J. Łukasiewicz (red.), Jakość administracji publicznej, MKN Mitel, Rzeszów 2004, s. 63. 
Zob. też D, Kijowski, Kryteria oceny jakości prawa administracyjnego, [w:] D. Kijowski, A. Miruć, A. Suławko-Karetko (red.), s. 64–65.
24 Taka też jest geneza prawa administracyjnego. Szeroko: W. Jaworski, Nauka prawa administracyjnego. Zagadnienia ogólne, Warszawa 1924, s. 8.
25 K. Wojtyczek, Granice ingerencji ustawodawczej w sferę praw człowieka w Konstytucji RP, Kraków 1999, s. 216. Zob. także E. Morawska, Klauzula 
państwa prawnego w Konstytucji RP na tle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, TNOiK, Toruń 2003, s. 221 in.; M. Wojciechowski, Uwagi na margi-
nesie pewnego twierdzenia na temat pewności prawa, „Gdańskie Studia Prawnicze” 2005, nr 15, s. 203 in.; T. Zieliński, Pewność prawna w stosunkach 
pracy, „Studia Prawnicze” 1988, nr 3, s. 4 in.
26 Stabilność ta przy tym charakter względny, gdyż przedsiębiorca obok różnych rodzajów ryzyka ekonomicznego musi liczyć się z ryzykiem możliwości 
zmiany przepisów. Zob. K. Kiczka, Pewność sytuacji prawnej jednostki w publicznym prawie gospodarczym, [w:] A. Błaś (red.), Pewność sytuacji praw-
nej jednostki w prawie administracyjnym, LEX a WoltersKluwer business, Warszawa 2012, s. 231–232 oraz w tym samym tomie M. Kotulski, Równość 
prawa w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, s. 254. 
27 Wyr. TK z 14 czerwca 2000 r., P 3/000; OTK ZU nr 5/2000, poz. 138. Zob. także B. Brożek, Pewność prawna jako stabilność strukturalne, „Forum 
Prawnicze” 2011, nr 6, s. 23.
28 Wyr. TK P 3/00. Zob. także z nowszego orzecznictwa wyroki TK z: 13 listopada 2012 r., K 2/12, OTK ZU nr 10/A/2012, poz. 121 czy 12 lipca 2011 r., 
K 26/09, OTK ZU nr 6/A/2011, poz. 54.
29 Szerzej: C. Banasiński, Dyskrecjonalność w prawie antymonopolowym, Wolters Kluwer, Warszawa 2015.
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wprowadzaniem w błąd jest proponowanie usług finansowych, które nie odpowiadają potrzebom 
konsumentów. Należy zatem zadać pytanie, w jakim celu wprowadzany jest przepis art. 24 ust. 2 
pkt 4 i z jakiego powodu objęci są nim wyłącznie przedsiębiorcy świadczący usługi finansowe, 
skoro w taki sam naganny sposób może zachowywać się każdy inny przedsiębiorca, działający 
w każdej z możliwych branż (jako przykład podać należy niechciane zakupy drogich garnków 
przez starszych konsumentów na spotkaniach). Wpisanie do ustawy regulacji, która wskazuje 
jako przejaw naruszenia zbiorowych interesów konsumentów niedozwolonych zachowań doty-
czących tylko jednego rynku (usługi finansowe) mija się z systematyką ustawy o ochronie konku-
rencji i konsumentów. Jak podkreśla się w literaturze i jak wynika z kompetencji Prezesa UOKiK, 
ustawa ma charakter horyzontalny, co oznacza, że organ ma możliwość uruchamiania swoich 
kompetencji na wszystkich rynkach z zastrzeżeniem wyjątków ustawowych. Uregulowania sekto-
rowe znajdują się w odrębnych ustawach, dotyczących tych branż, które wymagają dodatkowego 
„doregulowania” (telekomunikacja, usługi finansowe, energetyka i in.). Prowadzi to do wniosku, 
że jeżeli ustawodawca decyduje się objąć regulacją sektor usług finansowych, to należałoby to 
uczynić w regulacji sektorowej (ustawa o usługach finansowych czy ustawa – Prawo bankowe). 

VII. „Pozaprocesowe” uprawnienia Prezesa UOKiK
Kwestią wymagającą zajęcia stanowiska jest także art. 49a, zgodnie z którym, bez wszczyna-

nia postępowania Prezes UOKiK może wystąpić do przedsiębiorcy w sprawach z zakresu ochrony 
konkurencji i konsumentów, przedsiębiorca zaś, do którego Prezes Urzędu skierował wystąpienie 
może w terminie określonym w wystąpieniu, nie krótszym niż 14 dni od dnia jego otrzymania, prze-
kazać stanowisko w sprawie, której wystąpienie dotyczy. Proponowana regulacja jest całkowicie 
zbędna. Prezes UOKiK ma wystarczające instrumentarium do wyjaśniania wszelkich okoliczno-
ści spraw, które są przedmiotem jego zainteresowania. Jeżeli przed wszczęciem postępowania 
właściwego ma wątpliwości, co do jakiekolwiek aspektu sprawy może podjąć postępowanie wyjaś-
niające. Jeżeli więc przepis art. 49a ma dawać możliwość wstępnego wyjaśniania, np. drobnych, 
wstępnych kwestii, to jest to bezpodstawne dublowanie instrumentów. Jak wynika z uzasadnienia 
ustawy, art. 49a ma dawać Prezesowi UOKiK możliwość, w sprawach budzących wątpliwość, 
skierowania do przedsiębiorcy wystąpienia przed wszczęciem postępowania. Cel tego przepisu 
jest zatem bliźniaczy do tego, który ma art. 48 regulujący postępowanie wyjaśniające. Z drugiej 
strony, cel ten nie znajduje żadnego odzwierciedlenia w brzemieniu proponowanego przepisu, który 
w ogóle nie wskazuje przesłanek do stosowania tego instrumentu. W przeciwieństwie do art. 48, 
sama treść przepisu art. 49a nie stanowi czemu ma służyć takie wystąpienie; nie zdefiniowany 
został również przedmiot takiego wystąpienia. Ponadto rozwiązanie art. 49a – w przeciwieństwie 
do regulacji z zakresu postępowania wyjaśniającego i właściwego – nie wskazuje, jaki status ma 
przedsiębiorca przy jego zastosowaniu (czy jest stroną w rozumieniu k.p.a.?) ani też jakie prawa 
mu przysługują (czy ma prawo żądać wglądu do np. zawiadomienia albo wniosku, jeśli był on 
inicjatorem działań organu?).

Dodatkowo brak udzielenia wyjaśnień – zgodnie z art. 49a ust. 1 – nie skutkuje możliwością 
nałożenia kary na przedsiębiorcę; art. 49a ust. 2 posługuje się sformułowaniem, że przedsiębiorca 
może przedstawić Prezesowi UOKiK stanowisko w sprawie. Iluzoryczne jest konstruowanie norm 
ustawowych w sytuacji, w której ich niewykonanie nie jest zagrożone sankcją. Jednocześnie, co 
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należy zaznaczyć, wnioski o udzielenie wyjaśnień poza postępowaniem systemowo nie mogą 
być związane z nakładaniem kar za ich nieudzielenie. W związku z tym, przepis ten może wydłu-
żać działania Prezesa UOKiK, ponieważ indagowany przedsiębiorca, któremu nie grozi żadna 
sankcja, może skutecznie zwlekać z udzieleniem odpowiedzi albo nie udzieli jej w ogóle. Należy 
także podnieść, że regulacja ta winna zawierać wskazanie, że w ramach przewidzianej w niej 
kompetencji, Prezes UOKiK może wystąpić do jednego przedsiębiorcy maksymalnie określoną 
(niewielką) ilość razy, czego w tym przepisie zabrakło. Chodzi o uniknięcie sytuacji, w której or-
gan administracji będzie, poza jakimkolwiek postępowaniem, prowadził długotrwałe wyjaśnienia, 
podczas gdy takie powinny być prowadzone wyłącznie w ramach postępowania.

VIII. Decyzje tymczasowe w sprawach konsumenckich
Poważne wątpliwości budzi art. 101a wprowadzający możliwość wydania przez Prezesa 

UOKiK decyzji tymczasowej w sprawach konsumenckich – ochrony zbiorowych interesów kon-
sumentów. Wskazać należy, że podobne kontrowersje wzbudzał ten instrument w odniesieniu 
do prawa antymonopolowego; na etapie prac legislacyjnych wskazywano, iż jest to instrument 
istotnie ingerujący w działalność gospodarczą. Nie dość, że decyzje tymczasowe powstrzymu-
ją przedsiębiorcę od określonego zachowywania się na rynku, pomimo braku prawomocnego 
orzeczenia odnośnie do kwalifikacji tego zachowania oraz ograniczają prawo do obrony przed 
wydaniem decyzji kończącej postępowanie, to w dodatku decyzja kończąca postępowanie może 
stanowić, że wstrzymane decyzją tymczasową zachowanie przedsiębiorcy było zgodne z prawem. 
W takiej sytuacji przedsiębiorca nawet nie może skutecznie domagać się odszkodowania z tytułu 
poniesionych strat względem Skarbu Państwa. Wprowadzenie do ustawy decyzji tymczasowej 
w sprawach dotyczących ochrony konkurencji uzasadniane było faktem, że analogiczna regulacja 
obowiązuje w przepisach unijnych (konieczność harmonizacji), a także tym, że naruszanie zaka-
zów konkurencji porównywalne jest do popełniania przestępstw gospodarczych, które na długo 
destabilizują rynek rozumiany jako płaszczyzna konkurowania (gospodarowania na rynku), co 
może w konsekwencji wpływać na całą gospodarkę państwa. W przypadku decyzji tymczasowych 
w sprawach dotyczących ochrony konsumentów brakuje takiego uzasadnienia. Do przestrzega-
nia przepisów dotyczących ochrony konsumentów zobligowani są również mali przedsiębiorcy, 
którzy nie posiadają pozycji dominującej i nie korzystają z ogromnych zasobów kapitałowych. 
Zastosowanie wobec nich decyzji tymczasowej, zamiast osiągnięcia celu pozytywnego w postaci 
wyeliminowania zachowań (dopiero) podejrzanych o nielegalne, może natomiast doprowadzić do 
wyeliminowania przedsiębiorcy z rynku. 

IX. Instytucja „tajemniczego klienta”
Podobnie restrykcyjne narzędzie wprowadza regulacja art. 105la, można natomiast mieć 

wątpliwość co do jego przydatności. Celem tej normy prawnej jest pozyskanie dowodów na 
okoliczność, że przedsiębiorca stosuje praktyki naruszające zbiorowe interesy konsumentów. 
Tymczasem stwierdzenie ewentualnych nieprawidłowości u przedsiębiorcy poprzez wykorzy-
stanie instytucji „tajemniczego klienta” (mystery shopper) ma charakter jednorazowy, ponieważ 
po dokonaniu zakupu, kontrolujący ma obowiązek poinformować, że jest w trakcie kontroli i nie 
może liczyć na to, że konkretny przedsiębiorca lub kolejny jego pracownik ponownie zachowa się 
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nieprawidłowo. Wynika z tego, że dowód pozyskany w wyniku dokonania zakupu przez tajemni-
czego klienta dotyczyć będzie indywidualnego przypadku zadziałania pracownika przedsiębiorcy. 
Tymczasem praktyką naruszającą zbiorowe interesy konsumentów jest takie zachowanie przed-
siębiorcy, które podejmowane jest w warunkach wskazujących na powtarzalność zachowania 
w stosunku do indywidualnych konsumentów wchodzących w skład grupy, do której adresowane 
są zachowania przedsiębiorcy, przy czym potencjalnie adresatem takiego zachowania może być 
każdy konsument będący klientem lub potencjalnym klientem przedsiębiorcy. Tym samym do na-
ruszenia zbiorowych interesów konsumentów jest konieczne, aby działanie przedsiębiorcy zostało 
skierowane nie do konkretnego adresata, lecz do pewnego nieoznaczonego kręgu podmiotów; 
dopiero takie działanie jest w stanie wywołać niekorzystne następstwa w odniesieniu do każdego 
z konsumentów i zagrażać – przynajmniej potencjalnie – każdemu innemu konsumentowi. Otwarte 
jest zatem pytanie: czy z założenia indywidualne wykorzystanie instytucji „tajemniczego klienta” 
będzie wystarczające do wszczęcia postępowania przeciwko temu przedsiębiorcy pod zarzutem 
naruszenia „zbiorowych” interesów konsumentów, w tym wykazania istnienia interesu publicznego 
szczególnie, jeśli przedsiębiorca udowodni, iż procedury, które u niego obowiązują wskazują, że 
nieprawidłowość była jednorazowa i zawiniona jedynie przez pracownika. 

X. Podsumowanie
Podsumowując, nowelizacja ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów ma na celu wpro-

wadzenie nowych (kolejnych) instrumentów służących ochronie słabszych uczestników rynku. 
Przeorientowuje ona dotychczasowy model przeciwdziałania stosowaniu przez przedsiębiorców 
niedozwolonych postanowień umownych. W naszej ocenie nowelizacja w sposób oczywisty wpłynie 
też na przedsiębiorców działających w obrocie z konsumentami. Wpływ ten jednak jest mało dla 
nich przewidywalny i stawia przed nimi nowe wyzwania, którym będą musieli sprostać, niestety 
– ze względu na niedookreśloność wprowadzanych rozwiązań – odbywać się to będzie w dużej 
mierze na zasadzie prób i błędów, przy jednoczesnym pozostawieniu organowi dużej dyskrecjo-
nalności w zakresie orzekania. Choć ustawę w przyjętym brzmieniu należy ocenić co do zasady 
jako poprawną, tak w zakresie legislacyjnym, jak i merytorycznym, w stosunku do projektu z eta-
pu prac rządowych, to dopiero praktyka jej stosowania pokaże czy zmiany rzeczywiście wpłyną 
na poziom ochrony konsumentów, czy też jedynie utrudniają funkcjonowanie przedsiębiorcom.
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Streszczenie 
Przedmiotowy artykuł stanowi odpowiedź na artykuł polemiczny autorstwa doktora Tomasza 
Bagdzińskiego pt. Arbitraż a prawo konkurencji – głos w dyskusji – w stosunku do artykułu 
pt. Arbitraż a prawo konkurencji – wybrane zagadnienia teoretyczne i praktyczne. W przedmio-
towej odpowiedzi koncentruję się na dwóch zagadnieniach: dochodzenia roszczeń powstałych 
wskutek naruszenia prawa konkurencji oraz rozstrzygania przez sąd arbitrażowy sporów z zakresu 
prawa konkurencji. W odpowiedzi wskazuję na szereg zagadnień prawnych wymagających roz-
strzygnięcia i wpisujących się w zapoczątkowaną dyskusję o wzajemnych powiązaniach pomiędzy 
prawem konkurencji a arbitrażem.

Klasyfikacja i słowa kluczowe: K21, K42; prawo konkurencji, arbitraż, międzynarodowy arbitraż 
handlowy, rozstrzyganie sporów, prawo konkurencji UE. 

I. Wprowadzenie
W artykule pt. Arbitraż a prawo konkurencji – wybrane zagadnienia teoretyczne i praktyczne 

wspólnie z Piotrem Nowaczykiem1 wskazywaliśmy, że wzajemne relacje arbitrażu i prawa kon-
kurencji pojawiają się wówczas, gdy spór handlowy pomiędzy podmiotami dotyka delikatnych 
kwestii sprowadzających się do następujących pytań: Czy dopuszczalne jest poddanie sporu pod 
międzynarodowy arbitraż handlowy? Czy arbiter może (a może musi?) stosować prawo konkuren-
cji? 2) Które prawo konkurencji powinien stosować arbiter? Przy tym koncentrowaliśmy uwagę, 
rozważając przedmiotowe zagadnienia, na perspektywie arbitra jako perspektywie dominującej. 

W powyższym świetle warto przywołać konkluzje wynikające z naszego artykułu, na które 
chcieliśmy zwrócić uwagę społeczności arbitrażowej i zarazem zainicjować dyskusję o wzajem-
nych powiązaniach pomiędzy prawem konkurencji a arbitrażem. Po pierwsze, wspólnie z Piotrem 
Nowaczykiem zajęliśmy stanowisko, że spory handlowe w Polsce dotyczące roszczeń z zakresu 

* Doktor nauk prawnych; członek Polskiego Stowarzyszenia Sądownictwa Polubownego; E-mail: szymon.syp@gmail.com. 
1 P. Nowaczyk, Sz. Syp, Arbitraż a prawo konkurencji – wybrane zagadnienia teoretyczne i praktyczne, iKAR 2013, nr 5(2), s. 81 i n.
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prawa konkurencji mogą być poddane arbitrażowi na gruncie prawa polskiego oraz arbitrzy mogą 
stosować również polskie prawo konkurencji. Po drugie, wskazaliśmy, że dystynkcja pomiędzy 
publicznoprawnym a prywatnoprawnym dochodzeniem roszczeń z prawa konkurencji determinuje 
ograniczenia w stosowaniu prawa konkurencji przez arbitrów. Arbitraż jest możliwy w stosunku 
do roszczeń prywatnoprawnych. Arbiter nie może zatem powstrzymać ani uprzedzić właściwych 
organów antymonopolowych w zakresie ich kompetencji oraz stosowania przez nie prawa kon-
kurencji. W rezultacie arbiter może jedynie decydować o cywilnoprawnych konsekwencjach 
wynikających z naruszenia prawa konkurencji. Wreszcie, to, które prawo konkurencji powinien 
stosować arbiter, zależy od określonego stanu faktycznego oraz arbitralnej decyzji arbitra (arbi-
tralnej, lecz uzasadnionej, mając na uwadze rozważania powyżej). 

Polemika stanowi esencję wykonywania zawodu prawniczego. W przypadku polemiki do-
tyczącej artykułu naukowego jest ona trudniejsza, gdyż wymaga od dyskutanta wskazania kon-
kretnych tez, z którymi się nie zgadza (które jego zdaniem są błędne), a co więcej uzasadnienia 
zajętego stanowiska. Stąd należy docenić podjęcie takich starań przez dr. T. Bagdzińskiego. 
Przy czym a prima vista wydaje się, że polemika autorstwa dr. T. Bagdzińskiego2 stanowi nie tyle 
polemikę sensu stricto, ile autorski głos w dyskusji na temat wzajemnych relacji pomiędzy arbi-
trażem a prawem konkurencji, który przejawia się w przedstawieniu argumentów dotyczących 
publicznoprawnego charakteru regulacji prawa konkurencji i skutków z tego wynikających (w tym 
zwłaszcza trudności z potencjalną egzekucją rozstrzygnięć zapadłych w arbitrażu). Tym samym, 
z poziomu par excellence kazuistycznego i konkretnego, dyskutant przenosi rozważania na linii: 
stosowanie w arbitrażu prawa konkurencji – wyłączenie arbitrażu jako sposobu rozstrzygania 
sporów z zakresu prawa konkurencji. W tym kontekście dr T. Bagdziński koncentruje swoją po-
lemikę na dwóch zagadnieniach: dochodzenia roszczeń powstałych wskutek naruszenia prawa 
konkurencji oraz rozstrzygania sporów z zakresu prawa konkurencji. Tym dwóm zagadnieniom 
chciałbym poświecić niniejszą odpowiedź.

II. W kwestii dochodzenia roszczeń  
powstałych wskutek naruszenia prawa konkurencji

Na początku T. Bagdziński w kwestii dochodzenia roszczeń powstałych wskutek naruszenia 
prawa konkurencji na drodze sądownictwa polubownego zajmuje stanowisko pozytywne. Innymi 
słowy, wskazuje On, że nie ma przeszkód w dochodzeniu roszczeń powstałych w związku z na-
ruszeniem prawa konkurencji. Tym samym, Dyskutant zakłada, że najpierw właściwy podmiot 
(organ ochrony konkurencji) stwierdzi naruszenie prawa konkurencji, a wtórnie (w efekcie takie-
go naruszenia) jeden podmiot zainicjuje postępowanie arbitrażowe mające na celu dochodzenie 
roszczeń wskutek takiego naruszenia względem drugiego podmiotu. O ile, takie sformułowanie 
nie wydaje się kontrowersyjne, o tyle sam Dyskutant zauważa, z czym należy się zgodzić, że po-
wszechność drogi sądownictwa arbitrażowego w przypadku takich sytuacji jest sporna, z uwagi 
na relacje, jakie łączą przedsiębiorców i brak stosownych klauzul (umownych – dodanie własne) 
odpowiedniej treści3. Wydaje się, że takie rozumowanie będzie miało zastosowanie jedynie do 
stwierdzenia naruszenia przez właściwy organ zakazu zawierania antykonkurencyjnych porozumień 

2 Zob. T. Bagdziński, Arbitraż a prawo konkurencji – głos w dyskusji (artykuł polemiczny), iKAR 2015, nr 4(4), s. 69 i n.
3 Ibidem, s. 70.
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(umów). Co zdaje się też potwierdzać sam Dyskutant, stwierdzając, że „Nie powinno być wątpli-
wości, że w przypadku stwierdzenia np. deliktu z zakres prawa konkurencji, roszczenia między 
przedsiębiorcami – pokrzywdzonym praktyką a naruszającym – mogą być dochodzone na drodze 
arbitrażu (oczywiście, o ile strony sporu łączy umowa ze stosownym zapisem na sąd polubowny)”4. 

Trudno bowiem wyobrazić sobie dochodzenie roszczeń wskutek naruszenia zakazu nadużywa-
nia pozycji dominującej przez przedsiębiorcę (przedsiębiorców – w przypadku pozycji dominującej 
kolektywnej) z uwagi na brak stosownego zapisu na sąd polubowny pomiędzy „pokrzywdzonym 
praktyką” a naruszycielem. Nieco inny przypadek, o wiele bardziej interesujący, o którym nie 
wspomina Dyskutant, a o którym warto wspomnieć nieco szerzej, aktualizowałby się w przypadku 
wydania przez odpowiedni organ ochrony konkurencji decyzji zakazującej koncentrację przed-
siębiorców (np. w przypadku klasycznej transakcji M&A). Pojawiłoby się wówczas pytanie, na ile 
możliwe byłoby podniesienie roszczenia (i jakiego rodzaju) przez podmiot (spółkę-cel) względem 
podmiotu przejmującego (spółkę przejmującą) z uwagi na brak uzyskania przez tę drugą pozytywnej 
decyzji na koncentrację. Moim zdaniem nie ma przeszkód, aby w klasycznej umowie sprzedaży 
udziałów/akcji zawrzeć zapis na sąd polubowny, który decydowałby o stosownym odszkodowa-
niu z uwagi na brak uzyskania przedmiotowej decyzji przez spółkę przejmującą albo zasądzałby 
karę umowną, którą strony zastrzegły w umowie sprzedaży udziałów/akcji. Ciekaw jestem zdania 
Dyskutanta w zakresie takiego przypadku i konsekwencji z tym związanych.

III. W kwestii rozstrzygania przez sąd arbitrażowy sporów  
z zakresu prawa konkurencji

Sporo trudności wiąże się z odpowiedzią Dyskutantowi na podniesione uwagi polemiczne 
z zakresu rozstrzygania przez sąd arbitrażowy sporów z zakresu prawa konkurencji. Przenikają 
się w polemice bowiem zagadnienia rozstrzygania sporu z zakresu prawa konkurencji ze sku-
teczności potencjalnego orzeczenia sądu arbitrażowego.

Odnosząc się do pierwszego zagadnienia, wskazać trzeba, że w sposób oczywisty w naszym 
artykule z Piotrem Nowaczykiem opowiedzieliśmy się za dopuszczalnością arbitrażu in abstracto 
w stosunku do roszczeń prywatnoprawnych. Arbiter, co słusznie zauważa Dyskutant, nie może 
zatem powstrzymać ani uprzedzić właściwych organów antymonopolowych w zakresie ich kom-
petencji oraz stosowania przez nie prawa konkurencji. Arbiter może jedynie decydować o cywil-
noprawnych konsekwencjach wynikających z naruszenia prawa konkurencji. Uprzednie wcale nie 
oznacza, że arbitrzy powinni być wstrzemięźliwi w zakresie dopuszczania sporów z zakresu pra-
wa konkurencji, co zdaje się sugerować Dyskutant, lecz oznacza, że arbitrzy powinni znać swoje 
ograniczenia związane z rozstrzyganiem sporów z zakresu prawa konkurencji, mając na uwadze 
współzależność publicznego i prywatnego egzekwowania prawa konkurencji (o współzależności 
w tym zakresie w literaturze polskiej szeroko wypowiedziała się prof. A. Jurkowska-Gomułka5). 
Wreszcie Dyskutant zwraca uwagę na wątpliwości, co do zapewnienia wykonalności wyroku sądu 
arbitrażowego, jako argument za tym, że arbitrzy powinni być wstrzemięźliwi w stosowaniu prawa 
konkurencji (w domyśle). Jednak sam Dyskutant przyznaje, że konsekwencje związane z brakiem 

4 Ibidem, s. 70 (w tym przypis 3).
5 Zob. przywoływana książka w: P. Nowaczyk, Sz. Syp, Arbitraż a prawo konkurencji – wybrane zagadnienia teoretyczne i praktyczne, iKAR 2013, 
nr 5(2), s. 87 (przypis 44).
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możliwości zapewnienia wykonalności wyroku sądu arbitrażowego nie wpływają negatywnie na 
samo postępowanie arbitrażowe (i nie uprawniają do jego wznowienia). Stąd brak konsekwencji 
z tym związanych nie pozwala Dyskutantowi na sformułowanie argumentu przeciwko rozstrzyganiu 
sporów z zakresu prawa konkurencji przez arbitrów. Konsekwentnie, Dyskutant powraca do koron-
nego argumentu, wskazującego na fakt, że prawo konkurencji (zwłaszcza w prawie europejskim) 
jest prawem publicznym (co do zasady). Wyrazić trzeba niekonsekwencję stanowiska Dyskutanta 
w tym zakresie. Z jednej bowiem strony, Dyskutant twierdzi, że prawo konkurencji w przypadku 
prawa polskiego jest stosowane w interesie publicznym przez organ ochrony konkurencji i sta-
nowi podstawę dochodzenia roszczeń na drodze prywatnoprawnej6. Z drugiej zaś – Dyskutant 
podnosi, że trudno jest wyobrazić sobie rozstrzyganie przez arbitrów sporów z zakresu prawa 
konkurencji w interesie publicznym. Nie ulega wątpliwości przecież, że arbitrzy z istoty rzeczy nie 
rozstrzygają sporów prywatnoprawnych z uwzględnieniem interesu publicznego. Rozumowanie 
przeciwne powodowałoby przypisanie arbitrom roli organu ochrony konkurencji, co należy oczy-
wiście wykluczyć (a na co wskazuje sam Dyskutant7). Nie przekonują też argumenty wynikające 
z faktów, że rozstrzygnięcie arbitrów ma znaczenie dla nieoznaczonej liczby osób czy też jest 
tajne, a w związku z tym, potencjalni poszkodowani nie dowiedzą się o tym, że zapadło określone 
rozstrzygnięcie sądu arbitrażowego. Tak jak wspomniałem, arbitrzy orzekają w ramach konkret-
nego sporu w trybie prywatnoprawnym, a nie publicznoprawnym. Rzekome niedostatki z tego 
wynikające nie mogą wpływać na prawidłowość rozstrzygnięcie i determinować negatywnych 
konsekwencji z tego związanych. To przecież istota postępowania arbitrażowego!

Finalnie, odnosząc się do braku zdatności arbitrażowej w kontekście przywołanego przeze 
mnie oraz Piotra Nowaczyka stanu faktycznego, należy wyrazić zdanie, że efektem rozstrzyg-
nięcia będzie przyznanie określonej stronie odszkodowania bądź też jego brak. Byłoby zupełnie 
zbyteczne wszczęcie postępowania arbitrażowego, celem którego byłoby rozstrzygnięcie jedynie 
co do faktu, że dane postanowienie jest czy też nie deliktem antymonopolowym (co na marginesie 
jest domeną organów ochrony konkurencji).

IV. Podsumowanie
Pomimo kilku uwag względem sformułowanych przez dr. Tomasza Bagdzińskiego w artykule 

polemicznym tez, wydaje się, że możliwe jest sformułowanie stanowiska wspólnego, przejawiają-
cego się w twierdzeniu, że w przypadku naruszenia prawa konkurencji stanowiącego o powstaniu 
szkody u podmiotu poszkodowanego, możliwe jest dochodzenie roszczeń od naruszyciela na 
zasadach ogólnych, w tym skorzystanie z arbitrażu (w przypadku istnienia określonego klauzuli 
arbitrażowej). Stąd arbitraż stanowić może narzędzie zapewniające komplementarne względem 
instrumentów publicznoprawnych, dochodzenie roszczeń z zakresu prawa konkurencji.

6 Ibidem, s. 70.
7 Ibidem, s. 71.
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Streszczenie
Celem niniejszego opracowania jest omówienie podstawowych zagadnień proceduralnych związa-
nych z nadzorem nad koncentracjami przedsiębiorców w Singapurze, znacząco różniących się od 
rozwiązań przyjętych w prawie polskim i unijnym. Autor omawia kwestie związane z (i) podstawo-
wymi aktami prawnymi; (ii) organami sprawującymi nadzór nad koncentracjami; (iii) stosowanym 
zakazem koncentracji znacząco ograniczających konkurencję; (iv) przebiegiem postępowania 
przed organem ochrony konkurencji, jak również możliwymi (v) sankcjami i (vi) odwołaniami.

Klasyfikacja i słowa kluczowe: K21; nadzór nad koncentracjami, dobrowolne zgłoszenie kon-
centracji, Singapur

I. Uwagi wprowadzające
Singapur jest jedną niewielu jurysdykcji, obok np. Wielkiej Brytanii, Australii czy też Nowej 

Zelandii, w których obowiązuje dobrowolny system dokonywania zgłoszeń koncentracji i ich zamia-
ru organowi ochrony konkurencji. Z tego względu celem niniejszego opracowania jest omówienie 

* Associate w kancelarii Linklaters w Warszawie; doktorant w Samodzielnym Zakładzie Europejskiego Prawa Gospodarczego na Wydziale Zarządzania 
Uniwersytetu Warszawskiego; e-mail: wojciech.podlasin@post.pl 
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podstawowych zagadnień proceduralnych związanych z nadzorem nad koncentracjami przedsię-
biorców w Singapurze, znacząco różniących się od rozwiązań przyjętych w prawie polskim i unijnym.

Podstawowym aktem prawnym, w którym uregulowano kwestie związane z nadzorem 
nad koncentracjami, jest ustawa o konkurencji z 2004 r. (Competition Act (Chapter 50B; dalej: 
Ustawa). Przepisy dotyczące koncentracji weszły w życie 1 lipca 2007 r. Szczegółowe normy 
dotyczące procedury w sprawach koncentracji są zawarte również w rozporządzeniu w sprawie 
notyfikacji koncentracji z 2007 r. (Competition (Notification) Regulations; dalej: Rozporządzenie 
w sprawie notyfikacji koncentracji) oraz rozporządzeniu w sprawie opłat z 2007 r. (Competition 
(Fees) Regulations). Podstawowe dokumenty wydane przez Komisję w zakresie koncentracji to 
Wytyczne w sprawie oceny koncentracji z 2007 r. (CCS Guidelines on the Substantive Assessment 
of Mergers; dalej: Wytyczne w sprawie oceny koncentracji), Wytyczne w sprawie definicji rynku 
właściwego z 2007 r. (Guidelines on Market Definition), Wytyczne dotyczące procedury postępo-
wania w sprawie koncentracji z 2012 r. (CCS Guidelines on Merger Procedure; dalej: Wytyczne 
proceduralne).

II. Organy właściwe w sprawach dotyczących koncentracji 
przedsiębiorców

Organem sprawującym nadzór nad koncentracjami przedsiębiorców (undertakings) w Singapurze 
jest Komisja Konkurencji Singapuru (dalej: Komisja). Komisja rozpoczęła swoje funkcjonowanie 
1 stycznia 2005 r. i zgodnie z art. 4 Ustawy składa się z przewodniczącego oraz od 2 do 16 człon-
ków. Obecnie Komisja liczy 9 członków wraz z przewodniczącym.

Komisja ocenia zgłoszenia przedsiębiorców w sprawie zgłoszonej planowanej koncentracji 
(anticipated merger)1 oraz w sprawie koncentracji dokonanych (merger)2. W przypadku uzasad-
nionych podejrzeń Komisja jest również uprawniona do przeprowadzenia z urzędu postępowania 
w sprawie planowanej lub dokonanej koncentracji przedsiębiorców3, jak również do nakładania 
na przedsiębiorców kar pieniężnych za naruszenia Ustawy związane z koncentracjami4.

Podstawowym organem odwoławczym od decyzji i instrukcji (directions) Komisji w sprawach 
koncentracji jest Rada ds. odwołań w sprawach konkurencji (the Competition Appeal Board; 
dalej: CAB)5.

III. Zakaz koncentracji skutkujących lub mogących skutkować 
znaczącym ograniczeniem konkurencji

W Singapurze zakazane są koncentracje, które skutkują lub mogą skutkować znaczącym 
ograniczeniem konkurencji (substantial lessening of competition, SLC) na jakimkolwiek z rynków 
towarów lub usług6.

1 Art. 57 Ustawy.
2 Art. 58 Ustawy.
3 Art. 62(1)(c) oraz (d) Ustawy.
4 Art. 69(2)(d) Ustawy.
5 Art. 71 Ustawy.
6 Art. 54(1) Ustawy.
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1. Pojęcie „koncentracja”

Zgodnie z art. 54(2) Ustawy za koncentrację uznaje się:
1) połączenie dwóch lub więcej uprzednio niezależnych przedsiębiorców;
2) przejęcie przez co najmniej jednego przedsiębiorcę bezpośredniej lub pośredniej kontroli nad 

całością lub częścią co najmniej jednego przedsiębiorcy;
3)  nabycie przez przedsiębiorcę aktywów lub ich znaczącej części, które umożliwią temu przed-

siębiorcy zastąpienie zbywcy w prowadzonej tuż przed przejęciem działalności gospodarczej;
4) utworzenie wspólnego przedsiębiorcy, który będzie pełnił w sposób trwały wszystkie funkcje 

samodzielnego podmiotu gospodarczego7.
Komisja oceniając czy transakcja stanowi koncentrację w rozumieniu art. 54 Ustawy opiera 

się głównie na przesłankach jakościowych i bierze pod uwagę zarówno okoliczności prawne, jak 
i faktyczne8. Jednocześnie pojęcie kontroli na gruncie Ustawy jest zbliżone do przyjętego w prawie 
unijnym i jest związane z możliwością wywierania decydującego wpływu na działalność kontrolo-
wanego przedsiębiorcy lub posiadania praw do całości lub części jego aktywów9.

W art. 54(7) – (9) Ustawy przewidziano szereg wyłączeń, zgodnie z którymi transakcja nie 
stanowi koncentracji w myśl Ustawy, obejmujących m.in. transakcje wewnątrz grupy kapitałowej 
czy też polegające na nabyciu akcji lub udziałów przez instytucje finansowe w ramach ich nor-
malnej działalności związanej z obrotem instrumentami finansowymi.

2. Pojęcie znaczącego ograniczenia konkurencji

W Singapurze, co do zasady, koncentracja nie powoduje znaczącego ograniczenia konku-
rencji w przypadku, gdy po jej dokonaniu nadal będzie istniała presja konkurencyjna (competitive 
contraints), która będzie w wystarczający sposób wpływać na sposób wykonywania działalności 
gospodarczej przez nowopowstałego przedsiębiorcę10.

IV. Dobrowolny charakter zgłoszenia koncentracji
Zgłoszenie koncentracji w Singapurze jest dobrowolne11 i może zostać dokonane zarówno 

przed, jak i po jej dokonaniu12. Przedsiębiorcy mają prawo zwrócić się do Komisji w celu uzyska-
nia jej decyzji13, jednakże w Singapurze nie istnieje formalnoprawny obowiązek dokonania zgło-
szenia zamiaru koncentracji, jak to ma miejsce np. w systemie polskim lub unijnym. Zgłoszenie 
koncentracji jest jednocześnie wnioskiem przedsiębiorcy do Komisji o wydanie decyzji w sprawie 
koncentracji.

Mając na celu ułatwienie przedsiębiorcom podjęcie decyzji o dokonaniu notyfikacji Komisja 
przygotowała Wyjaśnienia proceduralne. Przyjęła w nich dwa progi, które będzie wykorzystywać do 
oceny koncentracji: (i) próg obrotu przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji oraz (ii) próg 
siły rynkowej uczestników koncentracji mierzonej udziałami rynkowymi.

 7 Zgodnie z pkt 3.21 Wytycznych w sprawie oceny koncentracji wspólny przedsiębiorca musi być jednocześnie wspólnie kontrolowany przez swoich 
założycieli.
 8 Wyjaśnienia w sprawie oceny koncentracji, pkt 3.3.
 9 Art. 54(3) Ustawy.
10 Wyjaśnienia w sprawie oceny koncentracji, pkt 4.3.
11 Wyjaśnienia proceduralne, pkt 2.1.
12 Art. 57 i 58 Ustawy.
13 Wyjaśnienia proceduralne, pkt 3.2.
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Jeżeli obrót uczestników koncentracji w Singapurze w roku poprzedzającym rok dokonania 
koncentracji wyniósł poniżej SGD 5 milionów (ok. PLN 13 milionów), natomiast ich światowy obrót 
był niższy niż SGD 500 milionów (ok. PLN 1.33 miliarda), Komisja najprawdopodobniej nie będzie 
z własnej inicjatywy wszczynać postępowania w celu dokonania analizy takiej koncentracji14.

Należy również zauważyć, że zdaniem Komisji znaczące ograniczenie konkurencji w Singapurze 
nie powinno nastąpić w wyniku koncentracji, po dokonaniu której:
a) nowopowstały przedsiębiorca będzie miał udział rynkowy poniżej 40%; lub
b) nowopowstały przedsiębiorca będzie miał udział rynkowy pomiędzy 20% a 40%, a po doko-

naniu koncentracji łączny udział rynkowy trzech największych uczestników rynku (wskaźnik 
CR3) będzie wynosił 70% lub więcej15.
W rezultacie Komisja uznaje wszczęcie postępowania i przeprowadzenie badania takiej 

koncentracji z własnej inicjatywy za mało prawdopodobne. Spełnienie powyższych progów nie 
oznacza jednocześnie, że koncentracja będzie powodować znaczące ograniczenie konkurencji 
w Singapurze16.

Dobrowolny charakter notyfikacji skutkuje brakiem obowiązku wstrzymania się od dokonania 
koncentracji przed uzyskaniem zgody organu ochrony konkurencji, jak również brakiem sankcji 
prawnych za niedokonanie zgłoszenia lub realizację koncentracji bez wymaganej zgody (gun-jum-
ping). Dozwolone jest również dokonanie planowanej koncentracji, która jest analizowana przez 
Komisję w wyniku zgłoszenia nawet w trakcie trwania postępowania przed Komisją17. Komisja 
podkreśla jednak, że w przypadku planowanych koncentracji konkurencji powinni zwrócić uwagę 
na zakaz wymiany informacji pomiędzy konkurentami sankcjonowany Ustawą18.

Niezależnie od powyższych progów, w przypadku uzasadnionych podejrzeń, że koncentracja 
będzie skutkować znaczącym ograniczeniem konkurencji w Singapurze, Komisja może wszcząć 
postępowanie i zbadać jej wpływ na rynek19. Takie postępowanie może opóźnić przeprowadzenie 
planowanej transakcji lub integrację uczestników koncentracji, w przypadku, gdy zostanie ona 
już dokonana. Niewykluczone są również konsekwencje dla reputacji uczestników koncentracji 
i postrzegania ich np. przez potencjalnych inwestorów.

Wszczęcie takiego postępowania w trybie art. 62(1)(c) Ustawy może nastąpić z własnej ini-
cjatywy Komisji, na podstawie własnych ustaleń dotyczących zmian rynkowych20 lub w wyniku 
skarg stron trzecich21. Komisja nie ma jednak obowiązku podejmowania żadnych działań w przy-
padku otrzymania takich skarg22.

Komisja oferuje również uczestnikom planowanej koncentracji możliwość poufnej konsultacji, 
podczas której uzyskają oni wstępną opinię czy transakcja może prowadzić do konsekwencji dla 
konkurencji oraz czy powinna zostać notyfikowana23. Warunkami uzyskania takiej opinii jest, co 
do zasady, (i) niedokonanie transakcji i rzeczywisty zamiar jej dokonania; (ii) brak publicznego 
14 Wyjaśnienia proceduralne, pkt 3.5 oraz 3.6.
15 Wyjaśnienia proceduralne, pkt. 3.6.
16 Wyjaśnienia proceduralne, pkt 3.7.
17 Wyjaśnienia proceduralne, pkt 4.4.
18 Wyjaśnienia proceduralne, pkt 4.2.
19 Art. 62(1)(c) Ustawy.
20 Wyjaśnienia proceduralne, pkt 3.13.
21 Wyjaśnienia proceduralne, pkt 3.16.
22 Wyjaśnienia proceduralne, pkt 3.17.
23 Wyjaśnienia proceduralne, pkt 3.18.
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ogłoszenia transakcji; (iii) wystąpienie rzeczywistej przeszkody w ocenie zasadności dokonania 
notyfikacji, np. brak stosownego orzecznictwa w podobnych sprawach oraz (iv) obowiązek infor-
mowania Komisji o wszelkich zdarzeniach związanych z opiniowaną transakcją24. Wstępna opinia 
Komisji nie jest wiążąca i nie zamyka jej drogi do późniejszego wszczęcia formalnego postępo-
wania w sprawie opiniowanej koncentracji25.

V. Przebieg postępowania przed Komisją
Postępowanie prowadzone przez Komisję w sprawach koncentracji jest dwufazowe.
Przed dokonaniem formalnego zgłoszenia Komisja dopuszcza przeprowadzenie konsultacji 

przednotyfikacyjnych, również dla koncentracji niebędących jeszcze w domenie publicznej. Ich 
celem jest przede wszystkim określenie informacji, których może wymagać w ramach postę-
powania od uczestników koncentracji Komisja, jak również ewentualnych braków w formularzu 
zgłoszeniowym (tzw. Form M1)26.

Faza pierwsza rozpoczyna się w momencie dokonania zgłoszenia, co w przypadku planowa-
nych koncentracji jest dopuszczalne jedynie dla koncentracji, które zostały ogłoszone publicznie27. 
Umożliwia to Komisji konsultacje ze stronami trzecimi. Uczestnicy koncentracji muszą również 
udowodnić swój zamiar przeprowadzenia notyfikowanej transakcji28. Koncentracje już dokonane 
mogą być zgłaszane Komisji w dowolnym momencie29.

W przypadku, gdy Komisja uzna notyfikację za kompletną, ma 30 dni roboczych na wydanie 
pozytywnej decyzji w sprawie lub przedłużenie postępowania poprzez rozpoczęcie fazy drugiej30. 
Jeżeli w fazie pierwszej Komisja stwierdzi występowanie konsekwencji koncentracji dla konkuren-
cji, informuje o tym zgłaszającego, który może odnieść się do stanowiska Komisji oraz, gdy uzna 
to za stosowne, zaproponować zobowiązania (ang. commitments)31. W tym ostatnim przypadku 
Komisja może, co do zasady, przedłużyć fazę pierwszą o dodatkowe 20 dni robocze32.

Faza druga trwa do 120 dodatkowych dni roboczych33. W jej ramach zgłaszający jest zobowią-
zany przedstawić Komisji dodatkowe informacje, wypełniając dodatkowy formularz zgłoszeniowy, 
tzw. Form M234. Jeżeli zdaniem Komisji koncentracja może skutkować znaczącym ogranicze-
niem konkurencji, informuje o tym zgłaszającego, wydając tymczasowe oświadczenie o decyzji 
(the Statement of Decision (Provisional)) zawierające wstępne stanowisko Komisji w sprawie 
koncentracji wraz z przytoczeniem faktów będących jej podstawą oraz uzasadnieniem35. Komisja 
wydaje ostateczną decyzję po uwzględnieniu stanowiska zgłaszającego oraz rozważeniu zapro-
ponowanych przez niego zobowiązań36.

24 Wyjaśnienia proceduralne, pkt 3.19 – 3.23.
25 Wyjaśnienia proceduralne, pkt 3.27.
26 Wyjaśnienia proceduralne, pkt 4.6 – 4.11.
27 Art. 3 Rozporządzenia w sprawie notyfikacji koncentracji.
28 Wyjaśnienia proceduralne, pkt 4.2.
29 Wyjaśnienia proceduralne, pkt 4.3.
30 Wyjaśnienia proceduralne, pkt 4.54.
31 Wyjaśnienia proceduralne, pkt 4.57.
32 Wyjaśnienia proceduralne, pkt 6.13.
33 Wyjaśnienia proceduralne, pkt 4.61.
34 Wyjaśnienia proceduralne, pkt 4.57.
35 Art. 10(2) Rozporządzenia w sprawie notyfikacji koncentracji, Wyjaśnienia proceduralne, pkt 4.64.
36 Wyjaśnienia proceduralne, pkt 4.65.
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W przypadku wystąpienia zagrożeń dla konkurencji wywołanych koncentracją, Komisja może 
zarówno przyjąć zobowiązanie ze strony zgłaszającego w pierwszej lub drugiej fazie postępowa-
nia lub z własnej inicjatywy zaproponować odpowiednie instrukcje (directions)37. Zasadą jest, że 
inicjatywa w przygotowaniu propozycji środków mających zaradzić zagrożeniom dla konkurencji 
należy do zgłaszającego. Instrukcje są wydawane przez Komisję jedynie w przypadku stwierdze-
nia, że dokonana koncentracja znacząco naruszyła konkurencję. Stanowią one element końcowej, 
negatywnej decyzji w sprawie koncentracji wydanej po zakończeniu drugiej fazy postępowania38. 
Przedstawione przez zgłaszającego propozycje mogą być przez Komisję dodatkowo modyfikowane39 
i konsultowane z podmiotami trzecimi40. Zarówno zobowiązania, jak i instrukcje, mogą przybierać 
zarówno formę strukturalną, jak i behawioralną. Komisja preferuje środki strukturalne uznając je za 
łatwiejsze do monitorowania i bezpośrednio rozwiązujące występujące zagrożenia dla konkurencji41.

W ramach postępowania wszczętego zarówno w związku ze zgłoszeniem, jak i z własnej 
inicjatywy, Komisja ma uprawnienie do podjęcia środków tymczasowych (interim measures), gdy 
(i) ma uzasadnione podstawy, by sądzić, że koncentracja może prowadzić lub doprowadziła do 
znaczącego ograniczenia konkurencji oraz (ii) zapobiegną one działaniom mającym negatywny 
wpływ na analizę sprawy lub wydawanie warunków albo (iii) z uwagi na pilny charakter zagroże-
nia pozwolą zapobiec poważnej, nieodwracalnej szkodzie lub będą chronić interes publiczny42. 
Stosując środki tymczasowe, Komisja może wstrzymać dokonanie koncentracji lub dalszej inte-
gracji jej uczestników, np. poprzez transfer pracowników i wymianę informacji43.

Wydana przez Komisję pozytywna decyzja w sprawie koncentracji niesie określone w Ustawie 
skutki prawne. Po jej uzyskaniu uczestnicy koncentracji, co do zasady, uzyskują pewność, że 
Komisja nie będzie podejmować dalszych działań związanych z przedmiotową transakcją, jak 
również nie będą oni adresatami kar pieniężnych związanych z przeprowadzeniem koncentracji, 
na którą Komisja wydała zgodę. Wyjątkami od tej zasady są jednak sytuacje, w których Komisja 
oparła swoją decyzję na nieprawdziwych danych, uczestnicy koncentracji nie wdrożyli ustalonych 
warunków lub koncentracja została dokonana na warunkach znacząco innych niż przedstawionych 
Komisji w zgłoszeniu (art. 59 i 60 Ustawy).

Przedsiębiorcy mogą również przedstawić do oceny Komisji ancillary restraints towarzyszące 
koncentracji. Zwykle dokonują tego, opisując je w odpowiedniej rubryce formularza zgłoszeniowego 
Form M1, jednakże mogą również przedstawić Komisji do oceny jedynie właściwe postanowienia 
umowne, bez uprzedniego zgłoszenia całej koncentracji44.

VI. Sankcje
W sprawach z zakresu koncentracji przedsiębiorców sankcje przewidziane w Ustawie są głów-

nie związane z (i) dokonaniem koncentracji znacząco ograniczającej konkurencję w Singapurze 
oraz (ii) przekazywaniem fałszywych lub mylących informacji oraz (iii) niewykonaniem zobowiązań.

37 Art. 60 oraz 69(2)(ba) i (c) Ustawy oraz Wyjaśnienia proceduralne, pkt 6.1.
38 Wyjaśnienia proceduralne, pkt 6.3.
39 Art. 60(3) Ustawy.
40 Wyjaśnienia proceduralne, pkt 6.12.
41 Wyjaśnienia w sprawie oceny koncentracji, pkt 9.12.
42 Art. 58A oraz art. 67(1A) Ustawy.
43 Wyjaśnienia proceduralne, pkt 4.68.
44 Wyjaśnienia proceduralne, pkt 4.39.
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1. Dokonanie koncentracji znacząco ograniczającej konkurencję w Singapurze

W przypadku dokonania koncentracji znacząco ograniczającej konkurencję w Singapurze 
Komisja może (i) nałożyć na uczestników koncentracji kary pieniężne oraz (ii) ingerować w struk-
turę transakcji.

Komisja jest uprawniona do nakładania na przedsiębiorców kar pieniężnych za naruszenie 
art. 54 Ustawy, dokonanie koncentracji, która znacząco ogranicza konkurencję w Singapurze 
(art. 69(2)(d) Ustawy). Kara może zostać nałożona wyłącznie za działanie umyślne lub w wyniku 
niedbalstwa (art. 69(3) Ustawy). Jej wysokość jest ograniczona do 10% obrotu przedsiębiorcy 
w Singapurze za każdy rok naruszenia, do maksymalnie 3 lat (art. 69(4) Ustawy).

Komisja może jednocześnie wydać instrukcje, dzięki którym znaczące ograniczenie konku-
rencji w Singapurze w wyniku koncentracji zostanie zniwelowane45, m.in. nakazać zbycie czę-
ści aktywów46. Zgodnie z art. 85 Ustawy Komisja dochodzi wykonania instrukcji przed Sądem 
Okręgowym (District Court).

Naruszenia Ustawy, co do zasady, w sprawach z zakresu koncentracji nie ulegają przedawnieniu.

2. Przekazywanie fałszywych lub mylących informacji

W przypadku, gdy Komisji lub urzędnikom zaangażowanym w prowadzenie postępowania 
zostaną przekazane fałszywe lub mylące informacje poprzez celowe i nieostrożne działanie od-
powiedzialnej osoby, zgodnie z art. 77(1) Ustawy osoba ta popełnia przestępstwo zagrożone karą 
więzienia do 12 miesięcy lub karą pieniężną do SGD 10.000 (ok. PLN 26.600). Przestępstwo 
popełnia również osoba, która celowo i nieostrożnie przekazuje fałszywe lub mylące informacje 
celem ich wykorzystania w postępowaniu przez Komisją (art. 77(2) Ustawy).

3. Niewykonanie zobowiązań

W przypadku niewykonania zobowiązania przyjętego przez przedsiębiorcę Komisja może 
uchylić wydaną decyzję w sprawie koncentracji47. W rezultacie koncentracja prawdopodobnie 
będzie skutkować znaczącym ograniczeniem konkurencji w Singapurze, a uczestnicy postępo-
wania będą odpowiadać za jej dokonanie na zasadach ogólnych. Oznacza to, że Komisja będzie 
uprawniona do nałożenia na nich kar finansowych lub wydania odpowiednich instrukcji.

VII. Odwołania
Zgodnie z art. 71 Ustawy od decyzji Komisji oraz wydanych przez nią instrukcji przysługuje 

odpowiednio uczestnikom koncentracji oraz adresatom instrukcji odwołanie do CAB, zarówno 
w kwestiach faktycznych, jak i prawnych. Jedyną kwestią, która nie podlega zaskarżeniu jest od-
mowa Komisji w sprawie zaproponowanych przez zgłaszającego zobowiązań48.

W kwestiach prawa oraz w zakresie wysokości kary pieniężnej stronom postępowania 
przed CAB przysługuje odwołanie do Wysokiego Sądu (the High Court), a następnie do Sądu 
Odwoławczego (the Court of Appeals)49.

45 Wyjaśnienia proceduralne, pkt 3.12.
46 Art. 69(2)(e) Ustawy.
47 Art. 59(2)(b) oraz art. 60(2)(b) Ustawy.
48 Wyjaśnienia proceduralne, pkt 8.3.
49 Art. 74(1) Ustawy oraz art. 74(3) Ustawy.
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VIII. Podsumowanie
System nadzoru nad koncentracjami w Singapurze jest skierowany na badanie jedynie rzeczy-

wistych skutków rynkowych działań uczestniczących w nich przedsiębiorców, przy jednoczesnym 
możliwie dalekim ograniczeniu ciążących na nich obowiązków administracyjnych. Wydaje się, że 
dzięki temu organ ochrony konkurencji może lepiej alokować swoje zasoby, prowadząc monito-
ring rynku oraz polegając na dyscyplinie uczestników rynku, którzy mogą informować Komisję 
o ewentualnych konsekwencjach koncentracji dla konkurencji poprzez system skarg. Pewnym 
ograniczeniem omawianego systemu jest jednak oparcie się na udziałach rynkowych jako pod-
stawie własnej oceny przedsiębiorców czy transakcja może skutkować ewentualnym znaczącym 
ograniczeniem konkurencji. Komisja zdaje się jednak dostrzegać tę kwestię, oferując przedsiębior-
com możliwość uzyskania wstępnych opinii oraz prowadzenia konsultacji przednotyfikacyjnych, 
jak również przygotowując obszerne i precyzyjne wyjaśnienia i wytyczne.
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(sprawa Tooltechnic z grudnia 2014 r.)

Spis treści
I. Wprowadzenie
II. Stan faktyczny
III. Komentarz

Streszczenie
Niniejsze opracowanie stanowi prezentację australijskiej sprawy Tooltechnic, w której organ an-
tymonopolowy tego kraju – po raz pierwszy historii – autoryzował nałożenie przez wskazanego 
przedsiębiorcę obowiązku przestrzegania minimalnych cen odsprzedaży (RPM) elektronarzędzi 
Festool przez jego dystrybutorów. Obok faktów tej sprawy ukazane oraz skomentowane zostały 
także prawno-ekonomiczne argumenty jakie przesądziły o legalizacji tej praktyki w Australii oraz 
ich znaczenie dla stosowania polskiego oraz unijnego zakazu porozumień antykonkurencyjnych 
w odniesieniu do RPM.

Klasyfikacja i słowa kluczowe: K21; ustalanie minimalnych/sztywnych cen odsprzedaży (RPM), 
australijskie prawo konkrencji, „indywidualne wyłączenie” z zakazu porozumień antykonkurencyj-
nych; zjawisko pasażera na gapę (free-riding). 

I. Wprowadzenie
Ponad osiem lat minęło już od słynnego wyroku Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych 

w sprawie Leegin1, w którym przełamano regułę zakazu per se w stosunku do stosowania mini-
malnych lub sztywnych cen odsprzedaży (RPM), uznając, iż zgodność tego rodzaju ograniczenia 
z prawem antytrustowym oceniać należy indywidulanie (wedle reguły rozsądku). Wydawało się, że 
wyrok ów zainicjuje – a przynajmniej zainspiruje –prawodawców w innych krajowych porządkach 
antymonopolowych (w tym prawodawcę unijnego) do liberalizacji ich reżimów dotyczących tego ro-
dzaju praktyk. Zarówno w prawie UE, jak i w prawie polskim żadna „rewolucja” w tej materii wszakże 
nie miała miejsca do dziś, utrzymując restrykcyjne podejście do tego rodzaju praktyk (tj. jako po-
rozumienie mające na celu ograniczenie konkurencji2 i stąd podlegające – w zasadzie – zakazowi 

* Dr hab.nauk prawnych, profesor Krakowskiej Akademii im. A. Frycza-Modrzewskiego; e-mail: kohutek@gmx.net. 
1 Wyr. z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie Leegin Creative Leather Prods., Inc. v. PSKS, Inc., 127 S. Ct. 2705 (2007).
2 Zob. zwłaszcza wyr. SN z dnia 23 listopada 2011 r., III SK 21/11, OSNP 2012, nr 21–22, poz. 276 („Pionowe porozumienia, których przedmiotem 
jest ustalenie sztywnej ceny odsprzedaży uważana są generalnie za porozumienia, których celem jest ograniczenie konkurencji”) oraz wyr. SN z dnia 
14 maja 2014 r., III SK 44/13 (www.sn.pl).
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per se). RPM nie podlegają ani wyłączeniu grupowemu, ani regule de minimis3. Oczywiście formal-
nie istnieją podstawy do zastosowania także do tego ograniczenia „indywidualnego wyłączenia” 
z zakazu, tj. podstawie art. 8 ust. 1 uokk lub art. 101 ust. 3 TFUE; jednakże – zwłaszcza z uwagi 
na istotne trudności w wykazaniu przez przedsiębiorców spełnienia wszystkich przesłanek z tych 
przepisów – jak dotychczas nie doszło do takiego wyłączenia w odniesieniu do RPM.

W tych okolicznościach przedmiotem bliższego zainteresowania powinna się stać decyzja 
 australijskiej Komisji ds. Konsumentów i Konkurencji (dalej: ACCC4) z dnia 5 grudnia 2014 r. w sprawie 
Tooltechnic (authorisation number A91433), w której to po raz pierwszy w historii prawa antymono-
polowego tego kraju doszło do autoryzacji („indywidualnej legalizacji”) RPM ze strony tego organu. 

II. Stan faktyczny
Tooltechnic Systems (Australia) Pty Ltd (dalej: Tooltechnic) jest wyłącznym importerem oraz 

sprzedawcą hurtowym elektronarzędzi marki Festool. Zobligował on swych dystrybutorów, aby nie 
odsprzedawali narzędzi, jakich im dostarcza, poniżej ceny minimalnej ustalonej przez Tooltechnic5. 
Przedsiębiorca ten argumentował, iż sprzedaż takich produktów, z racji na ich wysoki stopień 
zaawansowania technologicznego oraz zróżnicowaną naturę, wymaga zapewnienia określonych 
usług przed-, jak i posprzedażnych (pre- and postsale services)6. Motywacja do realizacji tych 
usług przez jednych dystrybutorów była wszak ograniczona poprzez działalność niektórych innych 
dystrybutorów, którzy usług takich nie świadczyli, oferując elektronarzędzia po obniżonej cenie. 
Prowadziło to do zjawiska tzw. pasażera na gapę (free-riding). Polega ono na zachęcaniu klien-
tów do tego, aby uzyskać u dystrybutora oferującego ww. usługi („full-service dealer”) stosowne 
informacje o poszukiwanym rodzaju narzędzia, a następnie nabyciu tego produktu u „taniego” 
dystrybutora, który wszak usług tych nie oferował („gapowicza”/ „pasożyta”).

W takich okolicznościach Tooltechnic wystąpił do ACCC z wnioskiem o autoryzację wpro-
wadzanego RPM. Przedłożył zarazem dowody na to, że istniejące rozwiązania kontraktowe są 
nieefektywne w szczególności w kontekście zapobiegania zjawisku „pasażera na gapę” i gwaran-
towania wysokojakościowych usług przed- i posprzedażnych. Przedsiębiorca ów podniósł także, 
iż RPM jest instrumentem efektywnym, a zarazem mniej restrykcyjnym niż inne ograniczenie 
wertykalne (jak zwłaszcza wprowadzanie wyłączności terytorialnych lub limitowanie sprzedaży 
przez Internet); ponadto – zdaniem Tooltechnic – nie ograniczy ono konkurencji, a na jego wpro-
wadzeniu skorzystają konsumenci.

ACCP uwzględniła ów wniosek uznawszy, iż per saldo planowany RPM nie ograniczy konku-
rencji. Zdaniem tego organu, korzyści jakie w interesie publicznym (public benefits) będą mogły 
zostać osiągnięte, dzięki stosowaniu tego ograniczenia (tj. zwłaszcza zapewnienie/utrzymanie 
odpowiedniego poziomu informowania klientów o oferowanych produktach oraz wysokojakoś-
ciowych usługach posprzedażnych), przeważały (outweighed) nad ich konsekwencjami (czyli 
zwłaszcza eliminacją konkurencji cenowej między dystrybutorami elektronarzędzi Festool). Na 
3 Mimo że wprowadzenie takiego rozwiązania postuluje się de lege ferenda; zob. np. K. Kohutek, Materialnoprawne przepisy ustawy o ochronie 
konkurencji i konsumentów: postulaty modyfikacji oraz uwagi de lege ferenda, iKAR 2015, nr 2(4), s. 63–64.
4 Skrót od anglojęzycznej nazwy tego organu, tj. Australian Competition and Consumer Commission.
5 Fakty, w tym cytaty ze stosownej decyzji ACCC, przytoczone zostały na podstawie takich materiałów, jak: B. Reid, C. Gill, ACCC authorises resale 
price maintenance for the first time, „Ashurst Competition Law News” 2014, 10 December. Pobrano z: www.ashurst.com; Refining its Tool Kit – The 
ACCC’s decision to authorise RPM in the Tooltechnic case, February 2015. Pobrano z: www. rbbecon.com; J.P. van der Veer, RPM and Strong Inter-
Brand Competition – Tooltechnic Coming to Europe?, 23 April 2015. Pobrano z:www. landers.com.
6 Jak np. demonstracja „obsługi (w tym opcja try-before you buy), dokonywanie stosownych napraw (w tym gwarancyjnych).
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uwagę zasługują zarazem okoliczności łagodzące ów skutek, na jakie zwróciła uwagę ACCP, 
tj. po pierwsze, dostępność znacznej ilości alternatywnych (a zarazem wysokojakościowych) 
elektronarzędzi na rynku (tj. narzędzi innej marki) oraz po drugie, fakt, iż Tooltechnic nie miał 
bodźców do tego, aby ustanawiać granicę ceny minimalnej powyżej poziomu konkurencyjnego 
(competitive levels) jako że w takim wypadku całościowa sprzedaż narzędzi Festool przez tego 
przedsiębiorcę zostałaby zredukowana. 

Ostatecznie ACCP zezwolił na stosowanie RPM jakkolwiek na okres krótszy niż obejmował 
wniosek przedsiębiorcy (tj. na 4 lata, a nie na 5 lat).

III. Komentarz
Australijskie prawo konkurencji jako zasadę ustanawia zakaz RPM (zob. art. 48 australijskiej 

ustawy o Konkurencji i Konsumentach (Competition and Consumer Act) z 2010 r.). Jakkolwiek od 
nowelizacji prawa konkurencji tego kraju (z 17 sierpnia 1995 r.) formalnie istnieje możliwość indy-
widualnej (tj. dotyczącej konkretnego przypadku) autoryzacji (authorisation) tego ograniczenia na 
mocy decyzji ACCC, która w tej materii kieruje się testem korzyści dla interesu publicznego (public 
benefit test); zasady stosowania tego testu także normuje ww. ustawa7. Choć prawne podstawy 
do stosowania takiej autoryzacji w Australii obowiązują już przeszło 20 lat, to sprawa Tooltechnic 
jest pierwszym przypadkiem w jakim RPM został indywidualnie zalegalizowany. 

Mimo znaczącej odległości, jaka w wymiarze geograficznym dzieli Polskę (UE) od Australii, 
biznesowo-rynkowe uwarunkowania stosowania RPM przez Tooltechnic, jak też i prawno-eko-
nomiczna argumentacja ACCP są już znacznie bliższe do tej, jaka powoływana jest w Polsce 
(lub UE) wśród powodów przemawiających za mniej restrykcyjnym podejściem do RPM. W tym 
kontekście na uwagę zasługują następujące kwestie.

Po pierwsze, podkreślenia wymaga, iż sprawa Tooltechnic bynajmniej nie oznacza zmiany 
w obszarze (pozytywnego) prawa konkurencji w Australii, mogąc co najwyżej zapoczątkować mo-
dyfikację praktyki jego stosowania (w obszarze RPM). Jednocześnie może (jakkolwiek nie musi) 
oznaczać, iż ACCC w swych kolejnych decyzjach częściej niż dotychczas autoryzować będzie 
RPM, jeśli w kolejnych sprawach występować będą pewne podobieństwa do argumentów jakie 
wzięto pod uwagę w sprawie Tooltechnic. Zresztą sama ACCC podkreślała w komentowanej 
decyzji, iż choć RPM „w pewnych okolicznościach” (in certain circumstances) może przynosić 
korzyści w interesie publicznym, to jednak ocena taka „w dużym stopniu uzależniona będzie od 
okoliczności każdej sprawy” (will depend heavily on the circumstances of each case). W tym 
obszarze uwidacznia się normatywne podobieństwo do rozwiązania obowiązującego w prawie 
unijnym lub krajowym; w porządkach tych – choć nie obowiązuje instytucja wniosków składanych 
do Komisji/krajowego organu antymonopolowego o autoryzację danego ograniczenia – to jednak, 
RPM (przynajmniej formalnie) może zostać z zakazu z art. 101 ust. 1 TFUE/art. 6 ust. 1 uokk 
„indywidualnie wyłączone” w razie udowodnienia (przez przedsiębiorcę), iż w danym wypadku 
spełnione zostały wszystkie przesłanki z art. 101 ust. 3 TFUE/art. 8 ust. 1 uokk.

Po drugie, jednym z istotniejszych argumentów, jaki w komentowanej sprawie przemawiał 
za „legalizacją” RPM było zapobieganie/zwalczanie zjawiska pasażera na gapę (free-riding). 
W danej sprawie wszak faktycznie wykazano istnienie tego rodzaju niedoskonałości rynkowej 

7 S.G. Corones, Competition Law in Australia, Fifth Edition, Sydney 2010, s. 616.
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(market failure). Jest to istotne, jako że stosunkowo często (także na rynkach unijnych i krajo-
wych) argument ów podnoszony jest (przez przedsiębiorców) niejako „na wyrost”, nie mając od-
zwierciedlenia w okolicznościach faktycznych danej sprawy8. Koresponduje to ze stanowiskiem 
zajętym przez polski Sąd Najwyższy, który zwrócił uwagę, iż „większość rynków nie jest dotknię-
ta problem efektu ‘jazdy na gapę’”, konstatując, iż zapobieganie temu zjawisku „może stanowić 
uzasadnienie dla posługiwania się sztywnymi cenami odsprzedaży w wyjątkowych sytuacjach 
lub na niektórych rynkach”9.

Po trzecie, dokonana przez ACCC indywidualna legalizacja RPM poprzedzona była weryfi-
kacją istnienia innych (zwłaszcza) mniej restrykcyjnych, a zarazem równie skutecznych co RPM 
ograniczeń wertykalnych. Z tej perspektywy ACCC oceniło (oraz porównało z RPM) takie ogra-
niczenia, jak zwłaszcza zakaz/ograniczenia sprzedaży internetowej elektronarzędzi Festool oraz 
niektóre ograniczenia terytorialne. Komisja ta doszła wszak do wniosku, iż takie ograniczenia 
mogły zredukować ogólną dostępność tych produktów na rynku, obniżając tym samym sprzedaż, 
co – zwłaszcza w dłuższej perspektywie – nie byłoby korzystne ani dla konsumentów, ani dla 
samego przedsiębiorcy (Tooltechnic). 

Po czwarte, na danym rynku istniała znaczna konkurencja międzymarkowa. Udział, jaki 
Tooltechnic posiadał na australijskim rynku elektronarzędzi, oscylował wokół 10%. To bardzo istotna 
(ekonomiczna) okoliczność, świadcząca o nieznaczności („bagatelności”) ewentualnych skutków 
antykonkurencyjnych wynikających ze stosowania RPM w danej sprawie. Jest ona znamienna 
także w konfrontacji z unijnymi oraz krajowymi unormowaniami, które przewidują co prawda regułę 
de minimis, jednakże przywileje jej stosowania wykluczają w odniesieniu do wszystkich (zatem 
także wertykalnych) porozumień cenowych (zob. zwłaszcza art. 7 ust. 3 uokk). W kontekście 
komentowanej sprawy warto by zadać pytanie: czy jest to prawidłowe podejście (rozwiązanie)?

Po piąte wreszcie, wysokie rozdrobnienie australijskiego rynku elektronarzędzi (brak struktury 
oligopolistycznej) nakazywały także odrzucić zagrożenia (ryzyka) zmowy między producentami, 
jaką (ewentualnie mogłoby) ułatwiać stosowanie RPM w danej sprawie. 
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P R Z E G L Ą D  P R A W A  I  O R Z E C Z N I C T W A

Ograniczenie konkurencji ze względu na cel. 
Glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej  

z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie C-172/14 ING Pensii  
przeciwko Consiliul Concurentei

I. Wstęp
W dniu 15 lipca 2015 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dalej: TSUE lub Trybunał) 

wydał wyrok w trybie odpowiedzi na pytanie prejudycjalne Inalta Curte de Casatie si Justitie, rumuń-
skiego sądu kasacyjnego i sprawiedliwości, odnoszącego się do praktyki polegającej na podziale 
klientów przez podmioty zarządzające prywatnymi funduszami emerytalnymi. Postępowanie toczące 
się przed sądem kasacyjnym i sprawiedliwości było wynikiem odwołania ING Pensii – Societate 
de Aministrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat SA (dalej: ING Pensii), jednej ze spółek, 
wobec której Consiliul Concurentei, rumuński urząd ds. konkurencji, wydał decyzję nakładającą 
karę pieniężną za naruszenie ustawy o konkurencji.

Komentowane orzeczenie TSUE wpisuje się w linię orzeczniczą Trybunału podkreślającą 
rozróżnienie pomiędzy porozumieniami ograniczającymi konkurencję „ze względu na cel”, tj. ta-
kimi, które uznawane są za naruszające konkurencję ze względu na sam ich charakter, oraz 
porozumieniami ograniczającymi konkurencję „ze względu na skutek”, tj. takimi, w przypadku 
których dla wykazania ich antykonkurencyjnego charakteru, konieczne jest wykazanie realnego 
i obiektywnego negatywnego oddziaływania na konkurencję (przy czym antykonkurencyjne skutki 
mogą mieć także charakter potencjalny)1. 

W wyroku w sprawie ING Pensii Trybunał potwierdził, że w przypadku najdotkliwszych ograni-
czeń konkurencji (tzw. hard-core restrictions) badanie skutków praktyki nie jest konieczne oraz że 
uznanie danej praktyki za ciężkie naruszenie nie jest determinowane jej rozmiarem lub udziałami 
rynkowymi stron porozumienia, lecz jej charakterem.

II. Ustalenia wyroku
1. Stan faktyczny

Orzeczenie w sprawie ING Pensii dotyczy rumuńskiego rynku obowiązkowych prywatnych 
funduszy emerytalnych. Zgodnie z prawem rumuńskim, osoby poniżej 35 roku życia należące 
do publicznego systemu emerytalnego zobowiązane są do przystąpienia także do prywatnie 
zarządzanego funduszu emerytalnego. Dana osoba może uczestniczyć tylko w jednym fundu-
szu i może posiadać w nim jedno konto. Przystąpienie do funduszu następuje przez podpisanie  
 

1 Tłumaczenie pojęcia object jako „cel” w polskiej wersji językowej Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. C 326, 26.10.2012, s. 47–390) nie 
jest precyzyjne, ponieważ zawiera w sobie element subiektywny – dążenia do osiągnięcia zamierzonego rezultatu. Wydaje się, że bardziej adekwatnie 
oddającym znaczenie angielskiego object byłoby określenie „przedmiot” – jako neutralne określenie treści uzgodnień uczestników praktyki lub poro-
zumienia. Szerzej na temat rozróżnienia porozumień „celowych” oraz „skutkowych” zob. A. Stawicki, E. Stawicki (red.), Ustawa o ochronie konkurencji 
i konsumentów. Komentarz, LEX Wolters Kluwer, Warszawa 2010 oraz A. Stawicki, Porozumienia zakazane z uwagi na cel a porozumienia zakazane 
z uwagi na skutek, iKAR 2012, nr 1(1).
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indywidualnego aktu przystąpienia z własnej inicjatywy danej osoby lub w drodze przypisania 
przez instytucję odpowiedzialną za rejestrację. Podmioty zarządzające prywatnymi funduszami 
emerytalnymi były zobowiązane do regularnego przekazywania rumuńskiemu urzędowi ds. eme-
rytur i innych świadczeń z ubezpieczenia społecznego (dalej: CNPAS) raportów o osobach, które 
w raportowanym okresie złożyły deklaracje przystąpienia do danego funduszu. Gdy na podstawie 
sprawozdań okazywało się, że dana osoba złożyła więcej niż jedną deklarację przystąpienia, była 
ona wpisywana do zestawienia prowadzonego przez CNPAS jako „podwójny członek”. Następnie 
„podwójni członkowie” byli losowo przydzielani do jednego podmiotu zarządzającego funduszami, 
w sposób wprost proporcjonalny do liczby osób, których przystąpienie zostało zatwierdzone do 
każdego z tych funduszy. W losowym przydziale uwzględniane były wszystkie zarejestrowane 
podmioty zarządzające funduszami.

Postępowanie wszczęte przez Consiliul Concurentei dotyczyło porozumień zawieranych 
przez spółki zarządzające funduszami emerytalnymi. Spółki te, w tym ING Pensii, uzgadnia-
ły pomiędzy sobą sposób podziału „podwójnych członków”. Porozumienia zazwyczaj miały 
charakter dwustronny i przewidywały podział w częściach równych pomiędzy stronami poro-
zumienia. Rumuński urząd ds. konkurencji uznał, że uzgodnienia podmiotów zarządzających 
mogły zakłócić konkurencję na rynku obowiązkowych prywatnych emerytur, przez co miały 
antykonkurencyjny charakter „ze względu na cel”. ING Pensii odwołała się od decyzji Consiliul 
Concurentei, podnosząc między innymi, że porozumienia dotyczyły jedynie „podwójnych człon-
ków” stanowiących mniej niż 1,5% ogółu klientów, a w konsekwencji nie mogły one zakłócić 
konkurencji na rynku2. Ponadto ING Pensii argumentowała, że nie zostały wykazane skutki 
polegające na stworzeniu barier na rumuńskim rynku obowiązkowych emerytur prywatnych. 
Rozpatrujący sprawę sąd odsyłający zwrócił się do TSUE z pytaniem prejudycjalnym, czy w przy-
padku praktyki polegającej na podziale klientów, konkretna liczba klientów, których dotyczy po-
rozumienie, ma znaczenie dla stwierdzenia, czy spełniony jest warunek znaczącego wpływu 
na konkurencję w rozumieniu art. 101 ust. 1 lit. c) Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej  
(dalej: TFUE). 

2. Ocena Trybunału

Na wstępie Trybunał podkreślił, że istnieje różnica pomiędzy praktykami mającymi antykon-
kurencyjny cel oraz praktykami mającymi antykonkurencyjny skutek, wskazując na ich alterna-
tywny charakter względem siebie. Z uwagi na to, według TSUE, w pierwszej kolejności konieczne 
jest zbadanie celu praktyki, z uwzględnieniem kontekstu gospodarczego, a następnie, dopiero 
gdy szkodliwość samego celu dla konkurencji nie jest wystarczająca dla stwierdzenia narusze-
nia, należy zbadać skutki praktyki. TSUE podkreślił także, że praktyka polegająca na podziale 
klientów stanowi jedno z najpoważniejszych ograniczeń konkurencji, zestawiając je na równi ze 
zmowami cenowymi. 

Trybunał wskazał, że dla oceny czy dana praktyka może zostać uznana za zakazaną „ze wzglę-
du na przedmiot” konieczne jest zbadanie treści porozumienia, celu, do którego osiągnięcia dąży  
 

2 Można odnieść wrażenie, że ze względu na niewielki krąg osób objętych przedmiotowym porozumieniem ING Pensii podjęła próbę prze-
konania sądu do odejścia od formalnego spojrzenia na podział klientów jako praktyki zakazanej per se na rzecz jej oceny z perspektywy  
skutkowej.
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oraz kontekstu gospodarczego i prawnego, a także charakteru dóbr lub usług oraz cech rynku, 
którego dana praktyka dotyczy.

W ocenie TSUE cel zawieranych porozumień był „rażąco sprzeczny z prawidłowym funkcjo-
nowaniem normalnej konkurencji”. Zdaniem Trybunału podział „podwójnych członków” pomiędzy 
strony porozumień wbrew obowiązującym przepisom miał działać na niekorzyść konkuren-
tów, a w konsekwencji miał wzmacniać pozycję rynkową uczestników porozumień w sposób  
antykonkurencyjny.

W odniesieniu do kontekstu gospodarczego, Trybunał stwierdził, za rzecznikiem generalnym 
Nilsem Wahlem, że rynek obowiązkowych prywatnych ubezpieczeń emerytalnych był rynkiem 
nowym (infant market), ukształtowanym w stosunkowo krótkim, 4-miesięcznym okresie – kluczo-
wym dla zbudowania pozycji na tym rynku. Co więcej, charakter usług emerytalnych określony był 
przepisami prawa: przystąpienie do funduszu było obowiązkiem ustawowym, a zmiana funduszu 
przed upływem dwóch lat od przystąpienia wiązała się z obowiązkiem poniesienia znacznych 
kosztów przez osobę dokonującą takiej zmiany. W ocenie Trybunału sprzyjało to łatwej identyfi-
kacji usługi oferowanej przez strony porozumień przez potencjalnych klientów.

Mając na uwadze powyższe, Trybunał skonkludował, że porozumienia zawierane przez pod-
mioty zarządzające prywatnymi funduszami emerytalnymi miały na celu umożliwienie im wywierania 
wpływu na strukturę i warunki funkcjonowania rynku na zasadniczym etapie jego kształtowania. 
W ocenie TSUE cel ten jest na tyle szkodliwy dla konkurencji, że nie ma konieczności badania 
skutków zawieranych porozumień. Antykonkurencyjny cel jest determinowany wyłącznie treścią 
i celem porozumienia w kontekście gospodarczo-prawnym, a w konsekwencji, w odpowiedzi na 
pytanie prejudycjalne Trybunał stwierdził, że liczba osób, które konkretnie zostały objęte porozu-
mieniami o podziale nie jest istotna dla uznania, że konkurencja została ograniczona. 

III. Komentarz
Komentowany wyrok Trybunału odnosi się do mogącej budzić kontrowersje kwestii do-

puszczalności uznawania niektórych praktyk za antykonkurencyjne bez konieczności badania 
ich rzeczywistego wpływu na funkcjonowanie konkurencji na rynku. Trybunał w przedmiotowym 
orzeczeniu podtrzymuje ugruntowane stanowisko, wyrażone wcześniej m.in. w wyroku wydanym 
w sprawie C-226/11 Expedia Inc v Autorite de la concurrence3, w którym stwierdził, że porozu-
mienia mające antykonkurencyjny cel (przedmiot)4, ze względu na swój charakter i niezależnie od 
konkretnych skutków, stanowią odczuwalne ograniczenie konkurencji (appreciable restriction of 
competition). W konsekwencji przy uznaniu, że dana praktyka należy do katalogu tzw. hard-core 
restrictions nie ma konieczności wykazywania ani antykonkurencyjnego skutku praktyki, ani jej 
znaczącego wpływu na konkurencję. 

Takie podejście niewątpliwie oznacza istotne ułatwienie dla organów ochrony konkurencji 
i sądów w zakresie stwierdzania istnienia porozumienia ograniczającego konkurencję. Często 
rodzi jednak ono obawy dwojakiego rodzaju: z jednej strony podnosi się, iż z uwagi na swój zna-
czący formalizm może ono pochopnie prowadzić do stwierdzania sprzeczności z prawem poro-
zumień, które nie mają potencjału do ograniczenia konkurencji (tzw. false positives), z drugiej zaś 

3 Wyr. TSUE z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie C-226/11 Expedia Inc v Autorite de la concurrence i inni.
4 Szerzej na temat pojęcia celu (przedmiotu) zob. A. Stawicki, E. Stawicki (red.), Ustawa o ochronie… oraz A. Stawicki, Porozumienia zakazane…
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– akcentowane jest zagrożenie nadmiernego rozciągania przez organy antymonopolowe katalogu 
porozumień zakazanych z uwagi na cel także na takie uzgodnienia między przedsiębiorcami, które 
nie powinny być zaliczane do tzw. object box. 

Trybunał, mając świadomość wskazanych powyżej kontrowersji (które były także akcentowane 
przez ING Pensii), utrzymał stanowisko oparte na formalnym podziale porozumień na te zakazane 
z uwagi na przedmiot i te zakazane z uwagi na skutek. Rozstrzygnięcie to należy odczytywać – 
jak się wydaje – głównie przez pryzmat obawy (istniejącej po stronie zarówno organów ochrony 
konkurencji, jak i sądów), że jakiekolwiek odstępstwo od sztywnego podziału, przejawiające się 
w praktyce w przyzwoleniu na ocenę skutków rynkowych porozumienia zaliczanego standardowo 
do hard core restrictions otworzy puszkę Pandory, zamazując utrwalone linie podziału i otwiera-
jąc drogę do dalszego „rozszczelnienia” katalogu porozumień zakazanych z uwagi na swój cel 
(przedmiot)5. W tym kontekście komentowany wyrok, głównie z uwagi na swój bardzo stanowczy 
i jednoznaczny wydźwięk, stanowi czytelny sygnał, iż nie należy się spodziewać w dającej się 
przewidzieć przyszłości zmian w istniejącej linii orzeczniczej. 

Nie wydaje się jednocześnie, by podejście Trybunału zasługiwało na krytykę. Dualny podział 
porozumień na „celowe” i „skutkowe” niewątpliwie niesie za sobą – z uwagi na swój znaczący 
formalizm – pewne rodzaje ryzyka, jednak jego niewątpliwym plusem jest dość wysoki stan 
pewności prawa (jeżeli porozumienie zalicza się do object box, to ryzyko jego nielegalności jest 
bardzo wysokie, graniczące z pewnością). Odejście od tego podziału otworzyłoby zapewne dla 
przedsiębiorców nowe możliwości obrony, ale i tak zapewne dałoby się je stosować w naprawdę 
wyjątkowych wypadkach, a sama ocena skutków rynkowych porozumienia (o ile konieczne byłoby 
jej każdorazowe prowadzenie) z pewnością byłaby działaniem czasochłonnym i kosztownym (i nie 
dającym stuprocentowej gwarancji, że wypracowana argumentacja znalazłaby uznanie w oczach 
organów ochrony konkurencji). Może zatem korzystniejsze jest dla wszystkich uniknięcie takiego 
bólu głowy i zachowanie istniejącego podziału?

Komentując omawiane orzeczenie z polskiej perspektywy, niewątpliwie warto również zwrócić 
uwagę na mocno akcentowany przez Trybunał dualizm podziału (rozłączny katalog porozumień 
zakazanych z uwagi na cel (przedmiot) i zakazanych z uwagi na skutek)6. Zgłaszany przez jedne-
go z autorów niniejszej glosy postulat, by podobne ścisłe rozróżnienie stosować – ze wszystkimi 
tego konsekwencjami – także na gruncie polskiej ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów 
nie znalazł – jak się wydaje – wystarczającego poparcia7. Cel oraz skutek porozumienia nadal 
pojmowane są przez wielu przedstawicieli doktryny w sposób alternatywny8. Prowadzi to do przy-
jęcia, że dla stwierdzenia sprzeczności porozumienia z prawem wystarczające jest wykazanie 

5 Dodatkowo, pojawi się problem granic – gdyby uznać, że 1,5% klientów to za mało, by stwierdzić sprzeczność porozumienia z prawem z uwagi na 
cel, to czy tak samo należy traktować sytuację, gdy ograniczenie dotknie 5% klientów, czy też powinien to być ich jeszcze większy odsetek, by porozu-
mienie zakwalifikować do najcięższych naruszeń prawa? 
6 Trybunał powołał się na utrwalone orzecznictwo, stwierdzając, że użycie spójnika „lub” w art. 101 TFUE „skutkuje w pierwszej kolejności koniecznością 
zbadania samego celu uzgodnionej praktyki z uwzględnieniem kontekstu gospodarczego, w jakim ma być ona stosowana. Jednakże w wypadku, gdy 
analiza treści uzgodnionej praktyki nie wskazuje na wystarczający stopień szkodliwości dla konkurencji, należy wówczas zbadać jej skutki, a do objęcia 
jej zakazem wymagane jest spełnienie przesłanek, które wskazują na faktyczne zapobieżenie, ograniczenie lub zakłócenie konkurencji w odczuwalny 
sposób” (pkt 30 wyroku w sprawie C-172/14 ING Pensii). 
7 Szerzej na ten temat zob. A. Stawicki, E. Stawicki (red.), Ustawa o ochronie… oraz A. Stawicki, Porozumienia zakazane…
8 Taką tezę wprost formułują autorzy komentarza pod redakcją C. Banasińskiego oraz E. Piontka pisząc: „Cel lub skutek wskazane są jako przesłanki 
alternatywne. Oznacza to, że dla podjęcia przez organ antymonopolowy decyzji stwierdzającej praktykę ograniczającą konkurencję w postaci poro-
zumienia między przedsiębiorcami wystarczy udowodnić jedną z nich”. Analogicznie kwestię tę pojmuje A. Jurkowska [w:] T. Skoczny (red.), Ustawa 
o ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2014 s. 378 oraz P. Podrecki [w:] M. Kępiński (red.), Prawo 
konkurencji. System Prawa Prywatnego, T. 15, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2013, s. 792. zob. też K. Kohutek (w:) K. Kohutek, M. Sieradzka, 
Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2014, s. 246.
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tylko jednej z tych okoliczności, to jest albo celu albo skutku porozumienia. Jedną z konsekwencji 
takiego stanu jest brak możliwości stworzenia – na wzór prawa unijnego – ograniczonego kata-
logu najcięższych naruszeń prawa konkurencji (hard core restrictions), co niewątpliwie skutkuje 
zwiększonym poziomem ryzyka prawnego dla przedsiębiorców (bowiem w zasadzie każde poro-
zumienie może być kwalifikowane jako zakazane z uwagi na swój cel, co zwalniać będzie organ 
antymonopolowy z oceny jego skutków). 

Aleksander Stawicki 
Senior Partner, WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr; e-mail: aleksander.stawicki@wkb.com.pl
Paulina Komorowska
Associate, WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr; e-mail: paulina.komorowska@wkb.com.pl
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Wymiana informacji pomiędzy konkurentami jako 
ograniczenie konkurencji ze względu na cel. 

Glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (druga izba) 
z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie C-286/13 P Dole Food Company, Inc. 

i Dole Fresh Fruit Europe przeciwko Komisji Europejskiej

I. Wstęp
Przedmiotem glosy jest wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dalej: Trybunał 

lub Trybunał Sprawiedliwości) dający podstawę do szerokiego zakresu kontroli wymiany infor-
macji pomiędzy konkurentami jako praktyki ograniczającej konkurencję co do celu. Początkiem 
przedmiotowej sprawy była decyzja Komisji Europejskiej (dalej: Komisja), uznająca, że spółki 
Dole Food Company, Inc. oraz Dole Fresh Food Europe (dalej łącznie: spółka Dole) wraz z inny-
mi przedsiębiorstwami uczestniczyły w uzgodnionej praktyce mającej na celu ograniczenie kon-
kurencji polegającej na uzgadnianiu cen referencyjnych bananów poprzez dwustronną wymianę 
informacji (dalej: Decyzja)1. Spółka Dole wniosła następnie o stwierdzenie nieważności Decyzji, 
ale odwołanie zostało oddalone wyrokiem Sądu Unii Europejskiej (dalej: wyrok Sądu)2. W dniu 
19 marca 2015 r. Trybunał Sprawiedliwości wydał orzeczenie kończące trwający od 2008 roku 
spór i oddalił odwołanie spółki Dole (dalej: Wyrok lub Wyrok Trybunału)3. 

Nie po raz pierwszy rynek handlu bananami stanowi podstawę dla kluczowego orzeczenia 
sądu unijnego4. Komentowany Wyrok stanowi istotne, aczkolwiek spodziewane, potwierdzenie 
kształtowanej linii orzeczniczej w zakresie oceny wymiany informacji jako ograniczenia konku-
rencji co do celu. Co więcej, Trybunał Sprawiedliwości posunął się dalej i uznał, że uzgodniona 
praktyka nie musi pozostawać w bezpośrednim związku z cenami konsumenckimi, aby stanowić 
ograniczenie ze względu na cel. Komentowane orzeczenie zatwierdza szeroki standard oceny, 
lecz nie określa wyraźnie mierników naruszenia, pozostawiając przedsiębiorców i prawników 
bez dokładniejszych wytycznych w zakresie prawnokonkurencyjnej oceny wymiany informacji 
z konkurentami. 

II. Stan faktyczny
Sprawa rozpoczęła się wnioskiem o zwolnienie z grzywny złożonym przez grupę Chiquita – 

międzynarodowego dostawcę i dystrybutora bananów. Informacje zawarte we wniosku leniency 
stały się podstawą niezapowiedzianych kontroli, które Komisja przeprowadziła w pomieszczeniach 

1 Decyzja Komisji Europejskiej z dnia 15.10.2008 r., sprawa COMP/39188 – Bananas.
2 Wyr. Sądu (ósma izba) z 14.03.2013 r. w sprawie T-588/08 Dole Food Company, Inc. i Dole Germany OHG v Komisja Europejska (opublikowany 
w elektronicznym Zbiorze Orzeczeń EU:T:2013:130).
3 Wyr. Trybunału (druga izba) z 19.03.2015 r. w sprawie C-286/13 P Dole Food Company, Inc. i Dole Fresh Fruit Company v Komisja Europejska 
(opublikowany w elektronicznym Zbiorze Orzeczeń EU:C:2015:184) (dalej: Wyr. Trybunału).
4 Definicja pozycji dominującej sformułowana w wyr. w sprawie United Brands, importera bananów Chiquita z Ameryki Łacińskiej, pozostaje kluczową dla 
prawa konkurencji (Wyr. Trybunału z 14.02.1978 w sprawie 27/76 United Brands i United Brands Continentaal przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich, 
Zb.Orz. 1978, s. 207, pkt. 65). Sektor bananów był również przedmiotem innej decyzji Komisji stwierdzającej istnienie kartelu obejmującego obszar Włoch, 
Niemiec i Portugalii w 2011 r. (Decyzja Komisji Europejskiej z 12.10.2011 r., sprawa COMP/39482 – Exotic Foods (Bananas)). 
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przedsiębiorców zaangażowanych w sprzedaż bananów w 2005 roku5. W wyniku kontroli Komisja 
wydała Decyzję, w której uznała, że osiem przedsiębiorstw należących do grup kapitałowych Dole, 
Chiquita oraz Weichert uczestniczyło w uzgodnionej praktyce polegającej na koordynowaniu cen 
referencyjnych bananów sprzedawanych na rynku Europy Północnej6 od dnia 1 stycznia 2000 roku 
do dnia 31 grudnia 2002 roku.

W rozpatrywanym okresie zarówno import, jak i przyjęcie bananów do portów Europy Północnej 
było zorganizowane w cyklach tygodniowych – ich transport drogą morską do Europy zajmował 
około dwóch tygodni, a ich przyjęcie odbywało się co tydzień7. W praktyce ceny importera, zwane 
referencyjnymi8, były ustalane w każdy czwartek rano, a następnie ogłaszane odbiorcom9. Na 
tej podstawie, co tydzień negocjowane były ceny hurtowe (ceny rzeczywiste dla danego klienta). 
Ceny te mogły być również wynikiem wdrożenia umów dostawy obejmujących stałą cenę lub cenę 
związaną z ceną referencyjną sprzedawcy albo konkurenta10. Należy wskazać, że rynek importu 
bananów podlegał regulacji11, która przewidywała system oparty na kontyngentach ustanawia-
nych corocznie i przyznawanych raz na kwartał. Dostawcy bananów wykorzystywali przydzielony 
kontyngent w ciągu danego kwartału, gdyż w przeciwnym przypadku tracili go.

Według ustaleń Komisji przed cotygodniowym ustaleniem cen referencyjnych pracownicy 
przedsiębiorstw z grupy Dole, Weichert oraz Chiquita kontaktowali się ze sobą i omawiali czynniki 
mogące potencjalnie wpłynąć na ceny bananów, takie jak ilość przywożonych do Unii Europejskiej 
owoców, zapasy bananów znajdujące się w portach europejskich czy warunki pogodowe12. Wymiana 
polegała również na ujawnianiu tendencji cenowych lub ofert cenowych na nadchodzący tydzień13. 
Przedsiębiorcy kontaktowali się telefonicznie z reguły w środy, w czwartki zaś, po indywidualnym 
ustaleniu cen referencyjnych, przedsiębiorcy wymieniali się informacjami w celu monitorowania 
decyzji cenowych i wzmocnienia współpracy. Komisja uznała, że te „kontakty poprzedzające 
ustalenie cen” naruszyły art. 101(1) TFUE, ponieważ ceny referencyjne miały istotne znaczenie 
dla handlu bananami i służyły jako wskaźniki spodziewanych cen rynkowych bananów. W konse-
kwencji Komisja nałożyła na spółki należące do grup Dole oraz Weichert uczestniczące w prak-
tyce łączną karę w wysokości 60,3 miliona euro. W 2013 roku Sąd podtrzymał decyzję Komisji.

Spółka Dole odwołała się od wyroku Sądu, wnosząc o jego uchylenie i stwierdzenie nieważ-
ności spornej Decyzji. Zdaniem spółki Dole, została ona pozbawiona prawa do obrony, a Sąd 
dokonał przeinaczenia faktów dotyczących kontekstu gospodarczego podejmowanych przez 
przedsiębiorców działań i błędnie obliczył wysokość nałożonej na przedsiębiorców grzywny14. 
Odnosząc się do ustalenia Sądu, że wymiana informacji w przedmiotowej sprawie stanowi ogra-
niczenie konkurencji ze względu na cel, skarżąca zarzuciła Sądowi niewystarczająca ocenę 

 5 Pkt 45 Decyzji.
 6 Zasięg naruszenia obejmował terytorium Austrii, Niemiec, Belgii, Luksemburga, Danii, Holandii, Finlandii oraz Szwecji. Por. pkt 145 Decyzji.
 7 Pkt 32 Decyzji.
 8 Ceny referencyjne, inaczej cennikowe, to ceny umieszczane w cenniku producenta, skierowane do odbiorców hurtowych i stanowiące podstawę 
negocjacji oraz udzielania rabatów. Por. A. Bolecki, Wymiana informacji między konkurentami w ocenie organów ochrony konkurencji, Wydawnictwo 
Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2013, s. 59.
 9 Pkt 104 Decyzji.
10 Ibidem.
11 Rozporządzenie Rady (EWG) nr 404/93 z 13.02.1993 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku bananów (Dz.U. L 47, s. 1).
12 Pkt 53 Decyzji.
13 Pkt 127 Decyzji.
14 Pkt 33, 63, 85 Wyroku.
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dowodów. Spółka Dole nie zgodziła się z wnioskiem Sądu, iż wymiana informacji pomiędzy pra-
cownikami zainteresowanych przedsiębiorstw stanowi ograniczenie konkurencji ze względu na 
cel, podnosząc, że wymiana ta była dokonywana przez pracowników, którzy nie mieli wpływu na 
ustalanie cen referencyjnych15. Dodatkowo, w ocenie spółki Dole kontakty pomiędzy importerami 
bananów nie mogły też zmniejszyć wzajemnej niepewności konkurentów w kwestii ustalania cen 
rzeczywistych produktu16.

III. Ustalenia prawne Trybunału
Wyrokiem z dnia 19 marca 2015 roku Trybunał jednogłośnie oddalił odwołanie spółki Dole. 
Na wstępie Trybunał przypomniał, że istnieją pewne rodzaje współpracy pomiędzy przedsię-

biorcami, które ze względu na swój charakter szkodzą konkurencji już przez samo ich podejmo-
wanie, niezależnie od skutków tych działań17. Wobec tego dla oceny naruszenia przepisów nie 
ma potrzeby badania skutków działań18. Trybunał wskazał, że dla oceny czy konkretne praktyki 
uzgodnione wykazują tego typu stopień szkodliwości dla konkurencji, znaczenie ma cel tego dzia-
łania, jak też jego kontekst gospodarczy i prawny19. Kontekst ten należy analizować ze szczegól-
nym uwzględnieniem struktury badanego rynku i zasad jego funkcjonowania20. 

Fundamentalnym założeniem, leżącym u podstaw oceny wymiany informacji przez konkuren-
tów, jest zasada, że każdy podmiot gospodarczy powinien samodzielnie i autonomicznie określać 
swoją strategię biznesową na wspólnym rynku (m.in. w zakresie cen produktów)21. Wymóg ten stoi 
na przeszkodzie wszelkim kontaktom przedsiębiorców czy to bezpośrednim, czy pośrednim, które 
mogłyby wywrzeć wpływ na ich zachowanie na rynku, ujawnić decyzje odnośnie do planowanych 
działań, jeżeli ich celem lub skutkiem byłoby zniekształcenie normalnych warunków konkurencji na 
rynku właściwym22. Trybunał Sprawiedliwości potwierdził, że każda wymiana informacji pomiędzy 
konkurentami realizuje cel antykonkurencyjny, jeżeli „zmniejsza lub znosi niepewność” związaną 
z planowanymi zachowaniami konkurentów i funkcjonowaniem danego rynku23. 

Kontynuując myśl wyrażoną w wyroku w sprawie T-Mobile Netherlands, Trybunał podkreślił, 
iż antykonkurencyjny cel uzgodnionej praktyki nie musi być uzależniony od istnienia jej bezpo-
średniego związku z cenami oferowanymi konsumentom24. Wynika to z faktu, że celem ustano-
wionego w art. 101(1) TFUE zakazu nie jest wyłącznie ochrona konsumentów, ale także ochrona 
struktury rynku i konkurencji jako takiej. 

Trybunał przypomniał również, że zgodnie z ugruntowanym orzecznictwem istnieje domnie-
manie, że przedsiębiorstwo nieprzerwanie działające na rynku i uczestniczące w uzgodnieniach 

15 Pkt 106 Wyr.
16 Pkt 105–106 Wyr.
17 Wyr. Trybunału (trzecia izba) z 11.09.2014 r. w sprawie C-67/13 P, Groupement des cartes bancaires (CB) v Komisja Europejska (niepublikowany), pkt 49.
18 Pkt 113–114 Wyro.
19 Pkt 116–117 Wyr.
20 Pkt 117 Wyr. 
21 Wyr. Trybunału Sprawiedliwości z 4.06.2009 r. w sprawie C-8/08, T-Mobile i in. v Raad van bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit 
(Zb. Orz. 2009, s. I-04529), pkt. 32; Wyr. Trybunału (piąta izba) z 28.05.1998 r. w sprawie C-7/95 P, John Deere, Ltd v Komisja Wspólnot Europejskich 
(Zb. Orz. 1998, s. I-03111), pkt. 86.
22 Pkt 120 Wyr.
23 Pkt 121 Wyr. 
24 Pkt 123–125 Wyr.
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uwzględnia przy kształtowania własnego zachowania na rynku informacje, które wymieniło ze 
swoimi konkurentami.25. 

Odnosząc się do argumentów odwołującej spółki, Trybunał uznał, że Sąd prawidłowo ocenił 
okoliczności faktyczne będące podstawą stwierdzonego naruszenia. Spółka Dole podnosiła, iż 
pracownicy uczestniczący w wymianie informacji nie mieli wpływu na ustalanie cen referencyjnych. 
Jak stwierdził jednak Sąd, pracownicy ci brali udział w wewnętrznych spotkaniach dotyczących 
cen26. Bez znaczenia jest fakt, że nie ponosili oni ostatecznej odpowiedzialności za ustalanie 
cen referencyjnych. Zgodnie z ugruntowanym orzecznictwem, również pracownicy, którzy w we-
wnętrznej strukturze przedsiębiorstwa nie mają kompetencji do kształtowania polityki cenowej, 
mogą dokonywać naruszenia prawa konkurencji w stosunkach zewnętrznych27. 

Spółka Dole podnosiła również, że wymiana informacji, do jakiej doszło między importe-
rami bananów, nie mogła doprowadzić do zmniejszenia niepewności w kwestii ustalania cen 
rzeczywistych. Trybunał stwierdził jednak, iż Sąd prawidło ocenił znaczenie cen referencyjnych 
dla rynku bananów28. Ceny te były bowiem traktowane co najmniej jako sygnały, tendencje lub 
wskazówki rynkowe w zakresie przewidywanych zmian cen bananów. W istocie zdarzało się, że 
ceny referencyjne były bezpośrednio powiązane z cenami ostatecznymi, jak w przypadku umów 
ramowych na dostawę bananów po stałej cenie. Trybunał uznał więc, że w sprawie doszło do 
wymiany informacji dotyczących czynników mających znaczenie dla polityki cenowej przedsię-
biorstw – konkurentów na rynku właściwym. Zachowanie takie stoi w sprzeczności z wymogiem 
autonomicznych zachowań przedsiębiorstw na rynku. Trybunał potwierdził więc ustalenia Sądu, 
uznając, że wymiana informacji, która poprzedzała ustalanie cen referencyjnych, zmniejszyła nie-
pewność co do przewidywanych zachowań konkurentów – importerów bananów, a tym samym 
doprowadziła do powstania uzgodnionej praktyki ograniczającej konkurencję ze względu na cel.

IV. Ocena prawna wyroku
Niesłabnące zainteresowanie organów ochrony konkurencji wymianą informacji pomiędzy 

konkurentami jest oczywiste, jeżeli weźmie się pod uwagę zagrożenie, jakie dla rynków właści-
wych stwarzają porozumienia konkurentów dotyczące kształtowania polityki cenowej. W świecie 
rosnących w siłę struktur korporacyjnych przedsiębiorcy są szczególnie skłonni sięgać po wszel-
kie dostępne środki, aby zmaksymalizować dochody z prowadzonej działalności. Postępująca 
globalizacja, otwarcie wspólnego rynku, łatwiejszy transport i komunikacja stwarzają dodatkowe 
pokusy dla przekraczania granic pomiędzy dozwoloną komunikacją konkurentów a niedozwoloną 
wymianą informacji, która stanowi naruszenie prawa konkurencji i grozi nałożeniem kary przez 
Komisję Europejską czy krajowe organy ochrony konkurencji, a także następującymi roszczeniami 
odszkodowawczymi. 

Z tego względu niezwykle ważne jest, aby granica pomiędzy dozwoloną komunikacją a nie-
dozwoloną wymianą informacji była wyznaczona w sposób jasny i precyzyjny, przyczyniając się 
do stabilności rynku i pewności prawa konkurencji. W mojej ocenie omawiany wyrok nie spełnia 
25 Pkt 127 Wyr.
26 Pkt 131 Wyr.
27 Wyr. Trybunału (dziesiąta izba) z 7.02.2013 r. w sprawie C-68/12, Protimonopolný úrad Slovenskej republiky v Slovenská sporiteľňa a.s., opubliko-
wany w elektronicznym Zbiorze Orzeczeń, pkt. 97; Wyr. Trybunału (piąta izba) z 18.07.2013 w sprawie C-501/11 P, Schindler Holding Ltd i inniv Komisja 
Europejska, opublikowany w elektronicznym Zbiorze Orzeczeń, pkt. 128–131.
28 Pkt 130 Wyr.
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tego postulatu, przyczynia się do dalszej konfuzji i oddaje w ręce organów konkurencji zbyt dużą 
dozę dyskrecjonalności w decydowaniu czy komunikacja między konkurencjami spełnia wymogi 
niedozwolonej wymiany informacji. Groźba wielomilionowych kar może doprowadzić do niepotrzeb-
nego zwiększenia nieufności pomiędzy konkurentami na rynku, a przez to może także ograniczyć 
rozwój gospodarczy i wymianę handlową. 

Przełomowy dla uznania wymiany informacji między konkurentami jako ograniczenia kon-
kurencji ze względu na cel był wyrok w sprawie T-Mobile Netherlands, na którym oparto wnioski 
omawianego Wyroku. Przed orzeczeniem T-Mobile Netherlands za ograniczające konkurencję 
co do celu uznawane były wyłącznie porozumienia i praktyki, które można było uznać za szkod-
liwe dla prawidłowego funkcjonowania normalnej konkurencji „z uwagi na sam ich charakter”29. 
Aspekt ten był również podkreślany przez Komisję. Wskazała ona, że ograniczenia co do celu, 
w świetle celów realizowanych przez unijne reguły konkurencji, wyróżniają się tak wysokim po-
tencjałem konsekwencji, że dla zastosowania art. 101 ust. 1 TFUE nie ma potrzeby udowadniać 
ich konkretnych skutków rynkowych30. Od momentu wydania wyroku w sprawie holenderskiego 
operatora, Trybunał uznaje, iż „wymiana informacji pomiędzy konkurentami realizuje cel antykon-
kurencyjny, jeżeli może wyeliminować niepewność co do zachowania planowanego przez przed-
miotowe przedsiębiorstwa”31. Mając na uwadze, że wymiana pomiędzy konkurentami w sprawie 
T-Mobile Netherlands dotyczyła przyszłego wynagrodzenia dystrybutorów, zastanawiające jest 
dlaczego Trybunał dokonał tak znaczącego rozszerzenia prezentowanego stanowiska. 

W Wytycznych w sprawie horyzontalnych porozumień kooperacyjnych32 (dalej: Wytyczne 
horyzontalne) Komisja zajęła bardziej pragmatyczne stanowisko co do niedopuszczalnego za-
kresu wymiany informacji pomiędzy konkurentami, niż zrobiły to sądy unijne. Za ograniczającą 
konkurencję ze względu na cel Komisja uznała wymianę zindywidualizowanych danych na temat 
zamierzonych przyszłych cen lub ilości33. Niebezpieczeństwo płynące z takich zachowań opiera 
się na stworzeniu możliwości ustalenia wyższego poziomu cen. Wymiana informacji o przyszłych 
cenach cechuje się więc „największym antykonkurencyjnym potencjałem”34. 

Wyrok w sprawie importerów bananów powtarza interesujący, a zarazem kontrowersyjny ję-
zyk orzeczenia T-Mobile Netherlands. Jest on istotny z kilku względów. Po pierwsze, potwierdza 
twarde stanowisko zapoczątkowane w orzeczeniu T-Mobile Netherlands. Konieczność wykazania 
wyłącznie antykonkurencyjnego celu porozumienia lub praktyki to dla Komisji czy innych orga-
nów ochrony konkurencji niższy standard dowodowy. Analiza danego zachowania ogranicza się 
wówczas do treści porozumienia oraz kontekstu ekonomicznego jego zawarcia35. 

Po drugie, Wyrok potwierdza konieczność badania kontekstu ekonomicznego, w jakim 
ma miejsce dane porozumienie lub praktyka. Jest to więc kolejny wyraz realizowania bardziej 

29 Wyr. Trybunału (trzecia izba) 20.11.2008 r. w sprawie C-209/07, Competition Authority v Beef Industry Development Society Ltd i Barry Brothers 
(Carrigmore) Meats Ltd. (Zb. Orz. 2008, I-08637), pkt 17; wyr. 6.10.2009 r. w sprawach połączonych C-501/06 P, C-513/06 P, C-515/06 P i C-519/06 P 
GlaxoSmithKline Services i in. v Komisji i in., (Zb.Orz. s. I-9291), pkt 63.
30 Komunikat Komisji – Wytyczne dotyczące stosowania art. 81 ust. 3 Traktatu (Dz.U. C 101 z 27.4.2004).
31 Pkt 43 wyr. T-Mobile Netherlands
32 Komunikat Komisji – Wytyczne w sprawie stosowania art. 101 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do horyzontalnych porozumień koope-
racyjnych (Dz.U. C 11 z 14.1.2011).
33 Pkt 73–74 Wytycznych horyzontalnych.
34 A. Bolecki, Wymiana informacji…, s. 64.
35 A. Jurkowska-Gomułka, Komentarz do art. 6 OKiKU, [w:] T. Skoczny (red.), Ustawa o ochronie konkurencji i Konsumentów. Komentarz, wyd. 2, 
Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2014, s. 256.
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ekonomicznego podejścia do wdrażania prawa konkurencji. Inną kwestią jest czy w przedmiotowej 
sprawie Komisja, a następnie sądy dokonały prawidłowej oceny kontekstu ekonomicznego, w jakim 
importerzy bananów wymieniali informacje. Wątpliwości może nasuwać fakt, że ceny referencyj-
ne bananów mogą w sposób znaczny (nawet o 50%) różnić się od ostatecznych cen bananów. 

Po trzecie, Trybunał po raz kolejny podkreślił, że celem art. 101 TFEU jest nie tylko ochrona 
konsumentów, lecz także konkurentów i struktury rynku jako takiej36. 

Wniosek, że każda wymiana informacji będzie od tej pory traktowana przez unijne organy 
ochrony konkurencji jako ograniczenie konkurencji co do celu byłby nadinterpretacją Wyroku. 
Ocena czy celem danego zachowania jest ograniczenie konkurencji poprzez pryzmat zmniejszania 
niepewności nie jest jednoznacznym standardem, na którym mogłyby oprzeć się przedsiębior-
stwa dokonujące samooceny swoich zachowań. Wszak każda forma wymiany informacji skutkuje 
w pewnym stopniu zmniejszeniem niepewności co do zachowań rynkowych konkurentów (szcze-
gólnie biorąc pod uwagę stosowane domniemanie uwzględnienia takich informacji w działaniu 
przedsiębiorcy). Co więcej, zmniejszona niepewność może sprzyjać uzgodnionym praktykom, ale 
niewykluczone, że także polepszeniu konkurencji. Potwierdzając dotychczasowe orzecznictwo, 
Trybunał ograniczył możliwość uniknięcia kategoryzacji wymiany informacji, która ma jakimkolwiek 
znaczenie handlowe jako ograniczenia ze względu na cel. 

Wyrok w sprawie Dole jest kolejnym, po Wytycznych horyzontalnych i orzeczeniu T-Mobile 
Netherlands, krokiem otwierającym Komisji drzwi do możliwie najszerszego zakresu interwencji 
w przypadku wymiany informacji pomiędzy konkurentami. Wyrok w sposób znaczący rozszerza 
definicję ograniczenia co do celu, mogąc powodować dodatkową niepewność w sferze, która już 
sama w sobie jest złożona i niełatwa do oceny. Istnieje również możliwość, że zarówno Komisja, 
jak i krajowe organy ochrony konkurencji będą nadużywać obniżonego standardu dowodowego. 

Z punktu widzenia konieczności usprawniania egzekwowania przestrzegania prawa konkuren-
cji oraz wykrywania jego najpoważniejszych naruszeń, do jakich bez wątpienia może zaliczać się 
wymiana informacji pomiędzy konkurentami, zrozumiałe jest dążenie Komisji i sądów unijnych do 
zapewnienia sobie ku temu odpowiednich narzędzi. Komentowany Wyrok nie pozostawia jednak 
wielu wskazówek przedsiębiorcom. Brakuje wytycznych ograniczających to szerokie podejście. 
Stworzenie sobie podstaw do częstszych, i prawdopodobnie skuteczniejszych, biorąc pod uwagę 
obniżony standard dowodu, interwencji odbywać się będzie kosztem pewności prawnej po stronie 
przedsiębiorców. Opieranie się na niejasnych kryteriach jest z perspektywy uczestników rynku 
niepokojące. Konkluzje sformułowane w T-Mobile Netherlands i powtórzone w sprawie banano-
wej powodują, że parasolem antykonkurencyjnej interwencji objęte będą te przypadki wymiany 
informacji, które wcześniej byłyby badane z uwzględnieniem skutków, jakie wywołują.

Barbara Giermek 
Absolwentka WPiA UJ, aplikantka adwokacka przy ORA w Warszawie; e-mail: brgiermek@gmail.com

36 Wyr. Trybunału z 23.051978 r. w sprawie 102/77, Hoffman-La Roche & Co. AG v Centrafarm Vertriebsgesellschaft Pharmazeutischer Erzeugnisse 
mbH (Zb. Orz. 1978 01139), pkt 91, 123, 125; 
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Konsekwencje wyłączenia statusu przedsiębiorcy 
dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej 

w świetle krajowych oraz unijnych reguł konkurencji. 
Glosa do wyroku SN z dnia 22 lipca 2014 r. sygn. UK 192/13

Spis treści
I. Wprowadzenie 
II. Status przedsiębiorcy – uwagi na tle procedury cywilnej
III. Charakter ostatecznej decyzji Prezesa UOKiK
IV. Wyrok SN w kontekście prawa krajowego
V. Orzeczenie w kontekście unijnego prawa konkurencji
VI. Konsekwencje orzeczenia
VII. Podsumowanie 

I. Wprowadzenie
W glosowanym wyroku Sąd Najwyższy oddalił skargę kasacyjną Stacji Ratownictwa Medycznego 

– Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej. Dotyczyła ona dopuszczalności wniosku złożonego 
przez podmiot w trybie art. 10 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Warto nadmienić, 
że cała sprawa miała miejsce już pod rządami nowej ustawy regulującej działalność podmiotów 
leczniczych, dzięki czemu rozważania Sądu Najwyższego zachowują swoją aktualność. Kluczowym 
w rozważaniach zawartych w glosie będzie charakter prawny ostatecznej decyzji prezesa UOKiK 
oraz status przedsiębiorcy. Zapatrywania prawne Sądu Najwyższego zostaną zestawione z wybra-
nymi normami prawnymi krajowego oraz europejskiego systemu prawnego. W końcowej części 
glosy rozważone zostaną możliwe konsekwencje, jakie wynikają z obecnego stanu prawnego, 
pozostając w związku z komentowanym orzeczeniem.

II. Status przedsiębiorcy – uwagi na tle procedury cywilnej
W uzasadnieniu sporządzonym do glosowanego wyroku Sądu Najwyższego możemy od-

naleźć kilka uwag, jakie poczynił skład sędziowski na temat posiadania statusu przedsiębiorcy1. 
Jednak ich szersze omówienie nastąpi w drugiej części opracowania, ponieważ w opinii autora 
najcenniejsze w glosowanym wyroku jest to, czego Sąd Najwyższy nie wypowiedział wprost, 
a biorąc pod uwagę dotychczasową linię orzeczniczą powinien był zrobić.

Sporną w przedmiotowej sprawie była kompetencja wydania interpretacji indywidualnej w za-
kresie obowiązku odprowadzania składek na Fundusz Emerytur Pomostowych za pracowników 
będących w okresie wypowiedzenia umowy o pracę bez świadczenia pracy oraz zaliczenie tego 

1 Wyr. Sądu Najwyższego z dnia 22 lipca 2014 r., Sygn. akt III UK 192/13.
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okresu do pracy w szczególnych warunkach uprawniającego wymienionych pracowników do 
przejścia na emeryturę pomostową. 

Pozornie można by odnieść wrażenie, że jest to typowa sprawa z zakresu ubezpieczeń 
społecznych w powiązaniu z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej. Zatem wyrok Sądu 
Najwyższego, choć istotny z perspektywy publicznoprawnej, zyskałby niewielki walor dla prawa 
gospodarczego publicznego, a zwłaszcza prawa antymonopolowego. Natomiast punkt ciężkości 
rozważań prawnych obu instancji odwoławczych, a ostatecznie także Sądu Najwyższego, został 
przeniesiony na rozstrzygnięcie czy samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej, o którym 
mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy o działalności leczniczej jest przedsiębiorcą.

W zakresie uzasadnienia swojego wyroku Sąd Najwyższy nie ustrzegł się błędów lub nieści-
słości, które na gruncie logiki są niedopuszczalne, a zostaną one szerzej skomentowane w dalszej 
części. Hermeneutyczna perspektywa implikuje powinność poczynienia kilku uwag dotyczących 
charakteru nadzwyczajnego środka zaskarżenia, jakim jest skarga kasacyjna, jak również doty-
czących ustroju oraz roli Sądu Najwyższego2. Pozwoli to lepiej zrozumieć stawiane zarzuty oraz 
naświetli, w jakim zakresie aktualne rozwiązania są poddawane krytyce. 

Jedną z ról odgrywanych przez Sąd Najwyższy jest sprawowanie wymiaru sprawiedliwości. 
Sprawuje on nadzór nad zgodnością z prawem orzecznictwa sądów powszechnych poprzez roz-
poznawanie nadzwyczajnych środków odwoławczych, ponad to rozstrzyga zagadnienia prawne. 
Pomijając dalsze zadania wymienione w ustawie o Sądzie Najwyższym3, jako organ władzy sądow-
niczej, a co trzeba podkreślić, nie ma on kompetencji prawotwórczych. Swoje orzeczenia zatem 
wydaje jedynie na podstawie aktów prawnych, co stanowi urzeczywistnienie zasady legalizmu, 
której rolą jest ochrona praw i obowiązków obywatelskich zawartych w Konstytucji4. 

Skarga kasacyjna stanowi nadzwyczajny środek zaskarżenia od prawomocnego orzeczenia 
sądu drugiej instancji5. Nie można zatem postępowania tego traktować jako sądu III instancji, 
ponieważ rolą skargi kasacyjnej jest uchylenie wadliwych orzeczeń. Sąd Najwyższy może wydać 
orzeczenie merytoryczne, jedynie wyjątkowo po spełnieniu przesłanek wymienionych w art. 39816 
kodeksu postępowania cywilnego. Natomiast zawsze jest on związany ustaleniami faktyczny-
mi dokonanymi w rozpatrywanej sprawie, a niedopuszczalne jest powoływanie nowych faktów 
lub dowodów. 

Nawiązując do powyższego wprowadzenia w procedurę i metodykę rozstrzygania sprawy 
w postępowaniu po wniesieniu skargi kasacyjnej, należy zwrócić uwagę na drobny element usta-
leń stanu faktycznego, który przy powierzchownej lekturze uzasadnienia do glosowanego wyroku 
może umknąć uwadze. W zgiełku rozmaitych wywodów na temat tego czy samodzielny publiczny 
zakład opieki zdrowotnej ma albo nie ma statusu przedsiębiorcy, Sąd Najwyższy w ogóle nie od-
niósł się do okoliczności wydania przez Prezesa UOKiK decyzji, w której SP ZOZ został uznany 
za przedsiębiorcę6.

2 Zob. H. Leszczyna, Hermeneutyka prawnicza: rozumienie i interpretacja tekstu prawnego, Oficyna Naukowa, Warszawa 1996.
3 Ustawa o Sądzie Najwyższym z dnia 23 listopada 2002 r., Dz.U. 2002 Nr 240, poz. 2052.
4 Zob. B. Banaszak, Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej. Komentarz, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2012, s. 871–925.
5 Krytycznie o nowelizacji dokonanej ustawą z dnia 22 grudnia 2004 o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy prawo o ustroju 
sądów powszechnych, polegającej na zmianie charakteru skargi kasacyjnej ze zwyczajnego na nadzwyczajny środek zaskarżenia wypowiedział się 
A. Zieliński. Zob. A. Zieliński, K. Flaga-Gieruszyńska, Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2012, s. 649–650.
6 Decyzja Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 18 grudnia 2012 r., nr RLU 31/2012, sygn. RLU-410-03/11/PM.
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Odwołanie od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w sprawie wydania owej interpretacji 
indywidualnej, zgodnie z procedurą obowiązującą w tych sprawach trafiło do Sądu Okręgowego. 
Uznał on, że nie jest związany dołączoną do akt sprawy decyzją Prezesa UOKiK, z której treści 
jasno wynikało zakwalifikowanie SP ZOZ jako przedsiębiorcy. Sąd Apelacyjny w pełni podzielił 
stanowisko Sądu Okręgowego, a tym samym sprawa w takim kształcie podlegała rozpoznaniu 
przez Sąd Najwyższy. 

Należy jednak podkreślić, że pewną trudność w komentowaniu tego orzeczenia, sprawia 
brak możliwości zapoznania się z treścią pism procesowych, które strony wnosiły. Istnieje pewne 
ryzyko, że strona wnosząca skargę kasacyjną, argumentując swoje stanowisko, nie powołała 
się na przytaczaną wyżej decyzję Prezesa UOKiK. Świadczyć mogłoby o tym stwierdzenie Sądu 
Najwyższego, że „ …W skardze nie zostały zawarte inne podstawy prawne ani argumenty, które 
mogłyby przemawiać za uznaniem samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej za 
przedsiębiorców…”. Natomiast dalsza część uzasadnienia skłaniałaby, że chodziło tutaj o niepod-
niesienie zarzutu naruszenia art. 83d ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Jednak trudno 
jednoznacznie orzec, co Sąd Najwyższy miał na myśli, formułując takie zdanie. Niezależnie jednak 
od argumentacji użytej w skardze, Sąd Najwyższy jest związany ustaleniami stanu faktycznego 
zgodnie z art. 39813 §2 k.p.c., dlatego powinien chociaż lakonicznie, ale odnieść się do roli, jaką 
odgrywa przytoczona w sprawie decyzja Prezesa UOKiK.

III. Charakter ostatecznej decyzji Prezesa UOKiK
Pojęcie związania w k.p.c. pojawia się w art. 11, gdzie dotyczy ono wyroków skazujących 

wydanych w postępowaniu karnym oraz w art. 365 k.p.c. Przez stan związania należy rozumieć 
niedopuszczalność dokonywania przez sąd tych samych ustaleń, które zostały już dokonane w wią-
żącym wyroku7. Jak wskazał Naczelny Sąd Administracyjny, odnosząc się do art. 365 §1 k.p.c., 
stan związania powstaje nie tylko wobec sądów, w tym także wobec sądów administracyjnych, 
lecz także wobec innych organów państwowych8. Zatem rozważając na czym miałby polegać stan 
związania, należałoby przyjąć, że chodzi tutaj o dochowanie spójności orzeczniczej w zakresie 
ustaleń stanu faktycznego oraz subsumpcji. Dla rozstrzygnięcia glosowanego wyroku oznacza-
łoby to konieczność uwzględnienia przez Sąd Najwyższy wniesionej skargi kasacyjnej i wydanie 
stosownego orzeczenia.

Decyzja Prezesa UOKiK jest decyzją administracyjną, co do czego nie może być wątpliwo-
ści9. W doktrynie i orzecznictwie moc wiążąca takiej decyzji była i nadal jest żywo dyskutowana10. 
Trzeba podkreślić, że brakuje w polskim ustawodawstwie jakichkolwiek norm przypisujących 
ostatecznym decyzjom administracyjnym bycie wiążącym dla innych organów państwowych lub 
sądów. Walor taki posiadają orzeczenia sądów powszechnych na mocy art. 365 k.p.c. czy art. 170 
ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Stosownie do postanowień 
art. 110 kodeksu postępowania administracyjnego, jedynym podmiotem związanym decyzją jest 

 7 A. Zieliński, K. Flaga-Gieruszyńska, Kodeks postępowania…, s. 53–54.
 8 Wyr. NSA w Warszawie z dnia 19 maja 1999 r., sygn. IV SA 2543/98. 
 9 P. Przybysz, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, LexisNexis, Warszawa 2014, s. 307–311.
10 Por. A. Jurkowska-Gomułka, W stronę umocnienia prywatnoprawnego wdrażania zakazów praktyk ograniczających konkurencję - glosa do uchwały 
SN z dnia 23 lipca 2008 r. (III CZP 52/08), EPS 2010, nr 5; P. Podrecki, Porozumienia monopolistyczne i ich cywilnoprawne skutki, Zakamycze, Kraków 
2000, s. 200; S. Gronowski, Polskie prawo antymonopolowe, Zrzeszenie Prawników Polskich, Warszawa 1998, s. 171.
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organ, który ją wydał. Na poziomie prawa krajowego bardzo trudno jest określić charakter i sto-
pień, w jakim aparat państwowy pozostaje związany decyzją administracyjną.

Tak skonstruowane prawo jest wadliwe, ponieważ nie realizuje podstawowej wartości, jaką 
jest stabilność prawa11. Przedsiębiorca działający w zaufaniu do decyzji administracyjnej w razie 
sporu sądowego nie ma żadnych gwarancji uwzględnienia w procesie tego aktu. Mając na uwa-
dze, że decyzja administracyjna jest indywidualnym i konkretnym aktem prawa administracyjnego, 
który w swej treści zawiera skonkretyzowane prawa lub obowiązki podmiotu, którego owa decy-
zja dotyczy, może dojść do nieuwzględnienia przez sąd praw z niej wynikających12. Dlatego, aby 
temu zapobiec, należałoby zaskarżyć taką decyzję celem uzyskania orzeczenia sądowego, które 
wiąże już inne organy państwowe i sądy. Pozostawiając bez komentarza kuriozalność takiego 
zachowania, prawdopodobnie nie mogłoby ono odnieść skutku, ponieważ trudno byłoby wykazać 
gravamen w jego zaskarżeniu.

W jednym z wyroków Sąd Najwyższy starał się rozwiązać tę sytuację w drodze wnioskowania 
inferencyjnego. Opowiedział się on za respektowaniem rozdziału na drogę sądową oraz admini-
stracyjną. Uznał, że sąd powinien uwzględnić skutki prawne decyzji administracyjnej, niezależnie 
od tego czy ma ona charakter deklaratoryjny, czy konstytutywny. Nadto powołał się na konsty-
tucyjną zasadę działania przez organy władzy publicznej na podstawie i w granicach prawach, 
wywodząc stąd wiążący charakter decyzji administracyjnej13.

W doktrynie prawa antymonopolowego za najważniejszą z wypowiedzi Sądu Najwyższego, 
które statuuje zasadę związania sądu ostateczną decyzją Prezesa UOKiK, uważa się uchwałę 
z dnia 23 lipca 2008 r. III CZP 52/0814. Sąd Najwyższy stanął na stanowisku prejudycjalnego 
charakteru ostatecznej decyzji Prezesa UOKiK. Autor aprobuje ten pogląd, ale dostrzega dwa 
niebezpieczeństwa.

Uzasadnienie do wspomnianej uchwały powołuje się na poglądy doktryny oraz utarte w tym 
zakresie orzecznictwo. Jak było wspomniane we wstępie, ani wyrok Sądu Najwyższego, ani 
uchwała nawet w składzie 7 sędziów nie ma mocy prawa powszechnie obowiązującego. Zatem 
takie wypowiedzi Sądu Najwyższego, chociaż niezwykle trafne i słuszne, mogą być jedynie po-
stulatem de lege ferenda. Odejście Sądu Najwyższego od takiej linii orzeczniczej może nastąpić 
w każdej chwili, a brak możliwości powołania się na konkretną podstawę prawną nie pozwoli za-
hamować takiego zachowania.

Sąd Najwyższy w orzeczeniu III CZP 52/08 odwołuje się do rozporządzenia 1/2003, a w szcze-
gólności do art. 16 tegoż rozporządzenia, gdzie unormowana jest harmonizacja stanowisk Komisji 
oraz sądów krajowych. W tej sytuacji również wykładnia a fortiori, jakiej zdaje się używać Sąd 
Najwyższy, jest wykładnią prawotwórczą, która jest nie dopuszczalna. Legalizm, który zawarowany 
jest w Konstytucji, nie pozwala na dokonywanie takiej wykładni, ponieważ w art. 16 rozporządzenia 
mowa jest o Komisji, ale nie o organach krajowych ochrony konkurencji. Dlatego może to stano-
wić podstawę do zakwestionowania takiego stanowiska prezentowanego przez Sąd Najwyższy. 

11 B. Brożek, Pewność prawa jako stabilność strukturalna (Legal Certainty as Structural Stability), „Forum Prawnicze” 2011, 6(8), s. 23–29, Fundacja 
Utriusque Iuris.
12 Wyr. NSA w Warszawie z dnia 20 lipca 1981 r., sygn. SA 1163/81.
13 Wyr. SN z dnia 19 listopada 2004 r., sygn. V CK 251/04.
14 Por. A. Jurkowska-Gomułka, W stronę umocnienia prywatnoprawnego…; R. Poździk, Glosa do uchwały SN z 23 lipca 2008 r., sygn. III CZP 52/08, 
Orzecznictwo Sądów Polskich 2009, nr 7–-8.
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W komentowanym wyroku brakuje odwołania do treści decyzji Prezesa UOKiK w sprawie 
SP ZOZ, a rozstrzygnięcie sądu jest odmienne od zawartego we wspomnianym akcie administra-
cyjnym. Można by interpretować to jako przełamanie dotychczasowej linii orzeczniczej, o której 
mowa powyżej. Taki wniosek wydaje się jednak zbyt daleko idący, chociaż można go wyprowa-
dzić z przesłanek zawartych w sprawie. W sytuacji gdyby zachodziła bezwzględna nieważność 
ostatecznej decyzji administracyjnej, Sąd Najwyższy nie byłby nią związany15. Trudno jednak 
rozsądzić czy owa decyzja, zdaniem SN, godzi w istotę aktu administracyjnego, ponieważ brakuje 
jakiegokolwiek odniesienia się do tej okoliczności.

IV. Wyrok SN w kontekście prawa krajowego
Glosowany wyrok, w którym Sąd Najwyższy nie uznał SP ZOZ za przedsiębiorcę zdaje się być 

zgodny z literalnym brzmieniem ustawodawstwa krajowego. W ocenie autora wątpliwości budzi 
poprawność takiego rozstrzygnięcia w odniesieniu do unijnych reguł konkurencji. Natomiast mimo 
że wyrok odpowiada literalnie odczytanemu prawu krajowemu, to sposób, w jaki Sąd Najwyższy 
uzasadnia podjęcie takiej decyzji procesowej, jest obarczony kilkoma poważnymi nieprawidło-
wościami. Niezwykle trudno jest je dostrzec, ponieważ całość rozumowania przeprowadzonego 
w tej sprawie jest bardzo spójna i pozornie ma oparcie w brzmieniu przepisów prawnych.

Głównym punktem rozważań Sądu Najwyższego było rozstrzygnięcie czy SP ZOZ posia-
da status przedsiębiorcy. W tym celu sąd oparł się na analizie przepisów ustawy o działalności 
leczniczej oraz ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Uzasadniając swoje orzeczenie 
odwołał się do wywodów Sądu Apelacyjnego i z naruszeniem teorii relacji, błędnie przyjął, że 
zbiór desygnatów nazwy przedsiębiorca oraz prowadzenie działalności gospodarczej w polskim 
ustawodawstwie pozostaje w stosunku równoważności.16 Takim tokiem rozumowania przebiega-
ła wykładnia przepisów przyjęta w rozpatrywanej skardze kasacyjnej oraz sądów obu instancji. 

Wypływa stąd wniosek, że w ocenie sądu niemożliwe jest prowadzenie działalności gospo-
darczej w myśl ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, jeśli nie jest się przedsiębiorcą lub 
wyłączenie statusu przedsiębiorcy wyłącza również możliwość prowadzenia działalności gospo-
darczej17. Należy podnieść, że podjęcie/prowadzenie takiej działalności jest czynnością faktyczną, 
a zgłoszenie jej właściwego rejestru ma charakter deklaratoryjny18; jednym z głównych zadań 
takich rejestrów jest wzmocnienie lub sprawdzenie wiarygodności kontrahenta19. 

Interpretacja proponowana w uzasadnieniu orzeczenia jest nie do pogodzenia z obowiązu-
jącym porządkiem prawnym, w tym przykładowo z art. 601 §1 kodeksu wykroczeń, który najlepiej 
obrazuje konsekwencje tego błędu. Przepis ten penalizuje prowadzenie działalności gospodarczej 

15 Zob. Wyr. SN z dnia 25 stycznia 2012 r. sygn. V CSK 51/11;
16 S. Lewandowski, H. Machińska, A. Malinowski, J. Petzel, Logika dla prawników, LexisNexis, Warszawa 2013, s. 75–92.
17 Należy tutaj wspomnieć, że istnieją podmioty, które faktycznie wykonują działalność gospodarczą, ale nie podlegają wpisowi do rejestru przedsiębior-
ców. W doktrynie wyraźnie zarysował się spór co do kościelnych osób prawnych i działalności przez nie prowadzonych. Omawiana problematyka dotyczy 
jednak szerszego katalogu podmiotów, jak chociażby jednostki samorządu terytorialnego czy Skarb Państwa. Por. M. Szydło, Pojęcie przedsiębiorcy, [w:] 
M. Zdyb, M. Sieradzka, Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa 2010, s. 47; R. Skubisz, M. Trzebiatowski, 
Kościelne osoby prawne jako przedsiębiorcy rejestrowi, „Przegląd Prawa Handlowego” 2002, nr 3, s. 13–14; W.J. Katner, Prawo działalności gospodar-
czej. Komentarz, LexisNexis, Warszawa 2003, s. 38.
18 Chybiony jest pogląd jakoby osoby prawne mogły podejmować działalność gospodarczą dopiero po uzyskaniu wpisu do KRS ze względu na to, 
że przed jego uzyskaniem podmioty te w ogóle nie istnieją, co uzasadniałoby uznanie wpisu za mający charakter konstytutywny. Jako kontrargument 
należy przytoczyć choćby art. 11 §1 Kodeksu Spółek Handlowych traktujący o spółkach kapitałowych w organizacji. Zob. M. Szydło, Pojęcie przedsię-
biorcy…, s. 46–47.
19 Zob. szerzej A. Nowicki, Poradnik dla przedsiębiorców o Krajowym Rejestrze Sądowym, https://www.parp.gov.pl/files/74/81/98/krs.pdf [dostęp: 
06.08.2015 r.], s. 7–8. 
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bez stosownego zgłoszenia, wpisu lub posiadania zezwolenia albo koncesji. Nie byłoby możliwe 
przypisanie generalnie oznaczonemu sprawcy, że swoim zachowaniem wypełnił znamiona czy-
nu zabronionego, gdyby przyjąć, że działalność taką prowadzi tylko przedsiębiorca. Wynikałoby 
z tego, że jest to wykroczenie indywidualne właściwe, co nie jest prawdą20. 

Sąd Najwyższy w swoim uzasadnieniu odmawia uznania SP ZOZ za przedsiębiorcę w myśl 
art. 4 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, powołując się na art. 2 ust. 1 pkt 4 
w związku z art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy o działalności medycznej, traktując te przepisy jako lex spe-
cialis. Pominął w swych rozważaniach fakt, że w polskim systemie prawnym brakuje jednolitej 
definicji przedsiębiorcy, a szereg ustaw definiuje to pojęcie odmiennie21. Zatem odniósł to wyłą-
czenie do wszystkich aktów prawnych, które tym pojęciem operują. Reguła uznania H.L.A. Harta 
nakazywałaby wcześniej zbadać czy jest to norma uniwersalna, czy być może obowiązuje ona 
jedynie w obrębie kilku ustaw22. Sąd Najwyższy błędnie przyjął tym samym, że SP ZOZ i podmioty 
wymienione w art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy o działalności leczniczej na podstawie żadnych przepisów 
nie mogą być uznani za przedsiębiorców23.

W literaturze podkreśla się, że definicja z art. 4 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospo-
darczej nie jest definicją nadrzędną wobec innych ustaw, a może być jedynie pomocna w procesie 
wykładni24. Prawo konkurencji często operuje tym pojęciem, warunkując odpowiedzialność danego 
podmiotu25. Nieuzasadnione jest zapatrywanie prawne przedstawione przez Sąd Najwyższy, z któ-
rego należy wyciągnąć wniosek, że wyłączenie zawarte w ustawie o działalności leczniczej stosuje 
się także do pojęcia przedsiębiorcy zawartego w ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów.

Wykładnia systemowa oraz funkcjonalna ustawy o działalności leczniczej nasuwa wniosek, 
że ratio legis normy zawartej w art. 2 ust 1. pkt 4 wyżej wskazanej ustawy, jest dalece odmienne 
od sugerowanego w uzasadnieniu przez Sąd Najwyższy. Intencją ustawodawcy było wyłączenie 
owego katalogu podmiotów od odpowiedzialności lub obowiązków, które nakładałyby na nie inne 
akty prawne. Można przyjąć, że chęć ominięcia pewnych regulacji przez ustawodawcę była po-
dyktowana interesem publicznym26. Dzieje się tak chociażby w przypadku tworzenia SP ZOZ-ów 
zamiast spółek prawa handlowego w miejscowościach, gdzie koszty prowadzenia takiej działal-
ności są wyższe od przychodów, ale państwo obowiązane jest do zapewnienia podaży takich 

20 Por. T. Grzegorczyk (red.), W. Jankowski, M. Zbrojewska, Kodeks wykroczeń. Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa 2013, s. 257 i nast.
21 M. Szydło, Swoboda działalności gospodarczej, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2005, s. 66–67; M. Etel, Pojęcie przedsiębiorcy w prawie pol-
skim i prawie Unii Europejskiej oraz orzecznictwie sądowym, Wolters Kluwer Business, Warszawa 2012, s. 98–135.
22 Zob. N. Maccormick, H.L.A. Hart, Stanford University Press, Redwood City 2008, s. 103–121;
23 W uzasadnieniu do projektu ustawy o działalności leczniczej napisano, że wyłączenie statusu przedsiębiorcy wymienionej w niej grupy podmiotów 
ma dotyczyć ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Podmioty te mają być natomiast uznawane za przedsiębiorców w myśl kodeksu cywilne-
go. Ostateczna treść ustawy czyni niemożliwym taką interpretację. Założenie racjonalnego ustawodawcy w procesie wykładni, nakazuje przyjąć jego 
najlepszą i największą wiedzę. Zatem gdyby taki był cel ustawy, to w jej treści znalazłoby się wyraźne sformułowanie, iż nie jest przedsiębiorcą jedynie 
w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Nie można tutaj mówić o woli ustawodawcy interpretowanej analogicznie do wykładni 
oświadczenia woli w prawie cywilnym. Obowiązek przewidywania i badania skutków prawnych treści aktów normatywnych wynika również z rozporzą-
dzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie zasad techniki prawodawczej. Sąd Najwyższy jednak nie odniósł się w ogóle do omawianego uzasadnienia. 
Jednak gdyby to zrobił to powinien był częściowo przyznać rację, wykładni pełnomocnika domagającego się uznania SP ZOZ za przedsiębiorcę w myśl 
art. 431 Kodeksu Cywilnego. Zob. Uzasadnienie do projektu ustawy o działalności leczniczej. Pobrano z: http://orka.sejm.gov.pl/Druki6ka.nsf/0/430F94
5C6F0937D1C12577C200267BC8/$file/3489-uzasadnienie.doc (06.08.2015).
24 C. Kosikowski, Nowe regulacje prawne w zakresie swobody działalności gospodarczej, PiP 2004, z. 10, s. 8.
25 K. Kohutek, M. Sieradzka, Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa 2014, s. 106–130.
26 Zob. A. Żurawik, Interes publiczny w prawie gospodarczy, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2013, s. 256–259. Wydaje się, że interes publiczny 
aktualizuje się także w przypadku jednostek budżetowych lub wojskowych, które mogą prowadzić rozmaite tajne badania, zapobiegać rozprzestrzenianiu 
się epidemii, rozwojowi wirusów co może generować olbrzymie koszty. Środki pieniężne na ich zaspokojenie mogą wtedy płynąć z budżetu stosownie 
do przepisów ustawy o finansach publicznych, ale gdyby dany podmiot funkcjonował jako przedsiębiorca mogłoby to zostać uznane m.in. za niedozwo-
loną pomoc publiczną. Poniesienie ich jest konieczne dla ochrony bezpieczeństwa i zdrowia lub życia obywateli. Natomiast ze względów politycznych 
wszelkie informacje z tym związane muszą pozostać tajne więc nie ma możliwości ich urynkowienia.
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usług stosownie do art. 68 Konstytucji27. Dyskusyjnym, a być może niedopuszczalnym byłaby 
także możliwość nałożenia przez organy państwowe obowiązku wykonania określonego zadania, 
o którym mowa w art. 38 ustawy o działalności leczniczej, na przedsiębiorcę28. 

V. Wyrok SN w kontekście unijnego prawa konkurencji
Sąd Najwyższy w uzasadnieniu swojego orzeczenia nie odniósł się do reguł konkurencji za-

wartych w prawie unijnym. Dokonując wykładni, odwoływał się jedynie do krajowych ustaw, ale 
pominął w zupełności normy wyższego szczebla29., Sąd jest wprawdzie ograniczony podstawą 
i zakresem zaskarżenia, ale nie wyklucza to interpretowania tekstu prawnego, w zgodzie z nor-
mami zawartymi w akcie prawnym wyższego rzędu. Zabieg taki jest konieczny dla dochowania 
braku sprzeczności prawa30.

Analizując rozstrzygnięcie zawarte w glosowanym wyroku, wątpliwości powinna wzbudzić 
przyjęta przez sąd wykładnia, w zestawieniu z unijnymi normami prawa konkurencji. Warto wspo-
mnieć, że w systemie prawnym UE brak jest legalnej definicji przedsiębiorcy, a pojęciem tym akty 
prawne Unii Europejskiej w ogóle się nie posługują31. 

W Traktacie o funkcjonowaniu Unii Europejskiej jest mowa jedynie o przedsiębiorstwach lub 
przedsiębiorczości. Ustawa o działalności leczniczej przewiduje, że podmioty lecznicze wykonują 
swoją działalność za pomocą przedsiębiorstwa32 więc z pewnością podlegają one pod normy prawa 
konkurencji. Nie można zgodzić się z poglądem, że państwa mają autonomię i mogą odmiennie 
uregulować normy konkurencji aniżeli czyni to Unia Europejska w aktach prawa pierwotnego lub 
wtórnego, ponieważ byłoby to sprzeczne z celami i zasadami Unii Europejskiej33.

Podkreślony w uzasadnieniu wyroku podział na podmioty, które zdaniem Sądu Najwyższego, 
a w myśl ustawy o działalności leczniczej, nie są przedsiębiorcami przypomina nieco historię, gdy 
w Polsce obowiązywał podział na jednostki uspołeczenione i nieuspołecznione.34 Na tle takiego 
sformułowania przepisów może dochodzić do sporów czy nie jest to dyskryminowanie albo fawory-
zowanie podmiotów publicznych, które uczestniczą w danym rynku. Zasadą obowiązującą w Unii 
Europejskiej jest podejście do rynku bliższe leseferyzmowi aniżeli polityce interwencjonizmu, a więc 
unikanie nadmiernej ingerencji państwa w rynek, co wynika chociażby z art. 119 ust. 1 TFUE35.

Trzeba podnieść, że art. 18 w związku z art. 54 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej 
zakazuje wszelkiej dyskryminacji ze względu na przynależność państwową36. Jeśli Państwo od-
miennie traktuje uczestników danego rynku właściwego, którzy świadczą te same usługi, w taki 

27 Zob. B. Banaszak, Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej…, s. 408–414.
28 J. Nowak-Kubiak, Ustawa o działalności leczniczej. Komentarz, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2012, s. 250–252.
29 Zabieg taki naraził wyrok na niezgodność z prawem ponieważ Konstytucja w sposób nie budzący wątpliwości konstruuje hierarchię źródeł prawa. 
Zob. B. Banaszak, Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej…, s. 531–533.
30 Zob. L. L. Fuller, Moralność prawa, Wydawnictwo ABC, Poznań 2004.
31 M. Etel, Pojęcie przedsiębiorcy w prawie polskim…, s. 114–116.
32 Zob. M. Dercz, T. Rek, Ustawa o działalności leczniczej. Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa 2014, s. 38–45.
33 Pogląd taki zdaje się wypływać z artykułu: G. Materna, Pojęcie przedsiębiorcy a relacje między wspólnotowym i krajowym prawem ochrony konku-
rencji. Pobrano z: https://uokik.gov.pl/download.php?plik=5380 (01.08.2015), s. 4–5. 
34 A. Chełomoński, Prawo administracyjne w sferze indywidualne działalności gospodarczej, [w:] T. Kuta, Prawo administracyjne, PWN, Warszawa 
1985, s. 113–126.
35 Zob. D. Kostecka-Jurczyk, Działalność państwa a reguły konkurencji UE, [w:] J. Blicharz (red.), Prywatyzacja zadań publicznych Prawnicza 
i Ekonomiczna Bibliotek Cyfrowa, Wrocław 2012, s. 513–515.
36 S. Weatherill, Cases and Materials on European Union Law, New York 2003, s. 445.
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sam sposób, w analogicznej sytuacji, a owo zróżnicowanie w traktowaniu nie jest obiektywnie 
uzasadnione w danym przypadku to należałoby uznać je za dyskryminujące37. 

W glosowanym orzeczeniu Sąd Najwyższy stwierdza, że SP ZOZ nie posiadają statusu 
przedsiębiorcy i tym samym zwalnia te podmioty z szeregu obowiązków, które spoczywają na 
podmiotach posiadających ten status. Dochodzi tutaj do zróżnicowania traktowania danego pod-
miotu ze względu na kryterium własności. Nie można a priori przyjmować, że takie zachowanie 
leży zawsze w interesie publicznym38. Badania takiego każdorazowo powinien dokonać Sąd lub 
Prezes UOKiK, a obowiązek taki przewiduje ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. 

Uprzywilejowanie podmiotów publicznych rodzi niebezpieczeństwo zachwiania zasad wolnego 
rynku. Idea konkurencji jest zagrożona poprzez fakt, że potencjalni konkurenci sektora prywatne-
go mogą być zniechęceni wejściem na rynek, w którym przyjdzie im konkurować z podmiotami 
podlegającymi innemu reżimowi prawnemu,39 zwłaszcza, że dla jednostek publicznych jest on 
znacznie korzystniejszy.

Skutkiem takiego orzeczenia może być również zmniejszenie dobrobytu konsumentów, któ-
rzy będą mieli ograniczony wybór usługodawców40. Niewielka konkurencja na rynku nie sprzyja 
także rozwojowi innowacji, które mogłyby przyczynić się do polepszenia sytuacji konsumentów 
rynku usług opieki zdrowotnej. 

Należy nadmienić, że pojęcie przedsiębiorcy zawarte w ustawie o ochronie konkurencji i kon-
sumentów najpełniej oddaje adresatów dyspozycji przepisów zawartych w prawie unijnym, które 
dotyczą przedsiębiorczości lub działalności gospodarczej41. Natomiast Sąd wręcz zlekceważył 
rozstrzygnięcie zawarte w decyzji Prezesa UOKiK uznających SP ZOZ za przedsiębiorców, któ-
re oparte było na wyżej wskazanej ustawie. Doprowadziło to do wydania orzeczenia, które jest 
niezgodne z unijnymi regułami konkurencji.

VI. Konsekwencje orzeczenia
Glosowany wyrok ze względu na treść rozstrzygnięcia wywierać może negatywny wpływ na 

konkurencję, o czym była już mowa. Doprecyzowując odmienności w sytuacji prawnej podmiotów 
publicznych, należy wymienić kilka ustaw, w których przewidziana odpowiedzialność nie znajduje 
zastosowania do SP ZOZ-ów, które zdaniem Sądu Najwyższego nie są przedsiębiorcami. 

Rozpatrując skutki omawianego orzeczenia z perspektywy przedsiębiorców, którzy konkurują 
na rynku z SP ZOZ, należy wskazać, że w myśl poglądu przedstawionego przez Sąd Najwyższy 
w uzasadnieniu wyroku, mogłyby one uniknąć odpowiedzialności przewidzianej w ustawie o zwal-
czaniu nieuczciwej konkurencji. Powołując się na wywód zawarty w uzasadnieniu glosowanego 
wyroku SP ZOZ może dowieść przed sądem, że regulacja znajdująca się w ustawie nie będzie 
miała do niego zastosowania, ponieważ nie wypełnia on jej przesłanek z artykułu 142. 

37 Por. P. Westen, Empty Idea of Equality, Harvard Law R. 95, 1982, s. 543.
38 Por. R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel, Publiczne prawo gospodarcze. T. 8A., Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2013, s. 282–285 oraz 292–294.
39 Zob. M. Bernatt, A. Jurkowska, T. Skoczny, Ochrona konkurencji i konsumentów, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania, Warszawa 2007. 
40 R.F. Bork, The Antitrust Paradox, New York: Free Press, Nowy Jork 1993, s. 90. 
41 K. Różewicz-Ładoń, Postępowanie przed prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w zakresie przeciwdziałania praktykom ograni-
czającym konkurencję, Wolters Kluwer, Warszawa 2011, s. 65.
42 Zob. szerzej uwagi do art. 1 ustawy: J. Szwaja (red.), Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 
2012. 
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Zatem przedsiębiorca, którego prawa wynikające z omawianej ustawy zostały przez SP ZOZ 
naruszone, nie będzie mógł powoływać się na tą podstawę prawną ani skorzystać z udogodnień 
w przeprowadzaniu dowodu w niej zawartych. Pozostanie mu jedynie dochodzenie swych rosz-
czeń w drodze odpowiedzialności opartej na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego. Największy 
problem zrodzi się w sytuacji, w której przedsiębiorca doznałby ograniczenia w zakresie dostępu 
do rynku ze strony przez SP ZOZ, ponieważ wówczas musiałby wykazać szkodę polegającą na 
utracie korzyści, a jej udowodnienie może być bardzo trudne43.

Treść rozstrzygnięcia zawarta w glosowanym orzeczeniu może także rodzić niebezpieczeń-
stwo dla konsumentów. Jednym z warunków sine qua non dla uznania w danym stosunku praw-
nym podmiotu za konsumenta w myśl art. 221 k.c. jest posiadanie przez jego kontrahenta statusu 
przedsiębiorcy44. W przeciwnym wypadku nie może on być uznany za konsumenta, wobec czego 
nie korzysta on ze szczególnej ochrony przewidzianej prawem. Warto tutaj dodać, że SP ZOZ-y 
prowadzą działalność typowo usługową, polegającą na świadczeniu opieki zdrowotnej. Brakuje 
zatem podstaw do uznania, że w przypadku gdy pacjent wymagający opieki zdrowotnej korzysta 
z SP ZOZ, nie powinien być uznany za konsumenta. Dochodzi w związku z tym po raz kolejny do 
zachwiania równości wobec reguł konkurencji. Podmioty wymienione w art. 2 ust. 1 pkt. 4 ustawy 
o działalności leczniczej są w korzystniejszej sytuacji, ponieważ mają większą swobodę w zakresie 
kreowania stosunku prawnego z pacjentami45. W myśl glosowanego orzeczenia SP ZOZ nie pod-
lega także normom zawartym w ustawie o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym.46

Starając się uchwycić różnice, które dzielą SP ZOZ-y od innych przedsiębiorców konkuru-
jących z nimi na rynku warto odnieść się także do ustawy – Prawo upadłościowe i naprawcze. 
Upadłości podlegają podmioty, które są przedsiębiorcami w myśl kodeksu cywilnego. Artykuł 6 tej 
ustawy stanowi, że nie można ogłosić upadłości SP ZOZ-u. Stanowi to kolejny argument za tym, 
że glosowane orzeczenie budzi zastrzeżenia, ponieważ nie istniałaby potrzeba, aby wyodrębniać 
te jednostki jako niepodlegające upadłości, gdyby rzeczywiście nie były przedsiębiorcami47. Warto 
jednak zastanowić się czy taka regulacja nie sprzyja nadużyciom i niegospodarności wśród za-
rządców SP ZOZ. Chodzi tutaj przede wszystkim o problematykę moralnego hazardu, na którą 
nie mogą sobie pozwolić inni przedsiębiorcy48. 

W glosowanym wyroku kryje się szczególne zagrożenie dla istnienia prawidłowej konkurencji 
na rynku usług opieki zdrowotnej, ponieważ skutkiem nieuznania SP ZOZ-ów za przedsiębiorców 
jest to, że w myśl Sądu Najwyższego nie mogą one także podlegać pod większość regulacji pra-
wa konkurencji49. Zachowania tych podmiotów leczniczych pozostają zatem prawnie irrelewantne 
z perspektywy norm prawa konkurencji. gdyż nie są objęte ich zakresem podmiotowym, a w tym 
ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów50. Wprawdzie decyzją Prezesa UOKiK zarówno 

43 Por. J. Szwaja (red.), Ustawa…; E. Gniewek, P. Machnikowski, Kodeks cywilny. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa 2014, s. 769–810; M. Zdyb, 
M. Sieradzka, Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej… 
44 Orzeczenie Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 28 kwietnia 2015 r., sygn. VI ACa 775/14.
45 K. Osajda (red.), Kodeks cywilny. Komentarz, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2013, s. 31–52. 
46 A. Michalak, Przeciwdziałanie nieuczciwym praktykom rynkowym. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa 2008, s. 35–50.
47 S. Gurgul, Prawo upadłościowe i naprawcze. Komentarz, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2015, s. 22–43. 
48 G. Dionne, Moral Hazard and Search Activity, „The Journal of Risk and Insurance”, 1981, nr 3, s. 422–423.
49 Zob. M. Kolasiński, Stosowanie prawa konkurencji w odniesieniu do działalności podmiotów wykonujących zadania publiczne w oparciu o zasady soli-
daryzmu społecznego – różnice w polskim i unijnym podejściu, internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny, Warszawa 2014, nr 6(3), s. 41–48. 
50 Warto wyjaśnić, iż chodzi tutaj o działania wymierzone w konkurencję, a nie konkurentów, ponieważ możliwa jest sytuacja, w której eliminacja konku-
rentów będzie wynikiem konkurencji i pozostanie obojętna dla reguł konkurencji. Zob. A. Bolecki, S. Drozd, S. Famirska, Prawo konkurencji, LexisNexis, 
Warszawa 2012, s. 106–107.
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SP ZOZ, jak i NFZ zostały uznane za przedsiębiorców51, trudno jednak przewidzieć czy takie 
orzeczenie się ostanie i nie zostanie ostatecznie uchylone przez Sąd Najwyższy, w przypadku 
wyczerpania środków odwoławczych i wniesienia skargi kasacyjnej przez stronę odwołującą się. 

Sygnalizowana w pierwszej części glosy problematyka uznawania decyzji Prezesa UOKiK 
aktualizuje się w przypadku dochodzenia roszczeń na drodze postępowania cywilnego. Podmioty 
wytaczające powództwo oparte na naruszeniu norm prawa konkurencji przez podmiot, taki jak SP 
ZOZ, a stwierdzone w decyzji organu ochrony konkurencji mogą napotkać na trudności. Mogą 
one polegać na tym, że sąd rozpatrujący sprawę orzeknie odmiennie i uzna za bezpodstawne 
dochodzenie roszczenia, powołując się na pogląd Sądu Najwyższego, zaprezentowany w uza-
sadnieniu do glosowanego wyroku. 

VII. Podsumowanie
Reasumując rozważania na temat glosowanego wyroku, należy ocenić go krytycznie, po-

nieważ został podjęty w oparciu o zbyt literalnie pojmowane prawo, bez właściwego odniesienia 
do ponadkrajowych norm prawa konkurencji. Sąd Najwyższy pominął w procesie wykładni prze-
pisów ustawy, ich zestawienie z normami unijnymi. Doprowadziło to do wydania wyroku, którego 
zgodność z prawem Unii Europejskiej jest wątpliwa, chociaż pozornie ma uzasadnienie w usta-
wodawstwie krajowym. 

Potencjalne skutki takiego rozstrzygnięcia Sądu Najwyższego mogą mieć negatywny wpływ 
na rynek opieki zdrowotnej. W obszarze tego rynku konkurencja jest szczególnie potrzebna, 
ponieważ wpływa ona na rozwój innowacyjności i ciągły postęp, który co do zasady służy kon-
sumentom52. Glosowany wyrok godzi w skuteczność ochrony konkurencji wobec wyłączenia SP 
ZOZ-ów spod kategorii przedsiębiorców. 

Najsilniej pokrzywdzeni mogą zostać konkurenci, którzy nie będą w stanie skutecznie kon-
kurować z tymi podmiotami wobec podlegania pod bardziej rygorystyczne normy. Wprawdzie nie 
jest intencją prawa antymonopolowego by chronić konkurentów, to jednak kreowanie dualizmu 
sytuacji prawnej podmiotów leczniczych sprawia, że niemożliwe jest stworzenie warunków zdat-
nych do powstania konkurencji na tym rynku53.

Należy zaznaczyć, że omawiane konsekwencje mają charakter potencjalny i nie muszą wy-
stąpić, ale prawo powinno zapobiegać naruszeniom lub też czynić je nieopłacalnymi54. Natomiast 
wykładnia prawa przyjęta w glosowanym orzeczeniu stwarza pole do nadużyć. Dodatkowo stawia 
ono w nazbyt uprzywilejowanej sytuacji SP ZOZ-y, nie warunkując tych przywilejów od spełnienia 
dodatkowych przesłanek, mogących taki stan usprawiedliwić. 
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Istnienie ekonomicznego uzasadnienia zawarcia umowy 
konsorcjum wyłącza jego antykonkurencyjny charakter. 

Glosa do wyroku SOKiK z dnia 10 marca 2015 r. XVII AmA 73/13
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I. Wstęp
Przedmiotem niniejszej glosy jest wyrok SOKiK z dnia 10 marca 2015 r. XVII AmA 73/13, 

w którym spółki, które zawarły umowę konsorcjum na potrzeby przetargu nieograniczonego 
kwestionowały zasadność decyzji prezesa UOKiK z dnia 31 grudnia 2012 r. W powołanej decyzji 
organ antymonopolowy uznał za praktykę ograniczającą konkurencję i naruszającą zakaz z art. 6 
ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów1, zawarcie 
przez wskazane spółki porozumienia ograniczającego konkurencję na lokalnym rynku odbioru 
i transportu odpadów komunalnych polegającego na uzgodnieniu warunków składanych ofert. 

Glosowany wyrok SOKiK trzeba zaliczyć do kamieni milowych orzecznictwa antymonopolo-
wego z zakresu porozumień przetargowych. Jego znaczenia nie umniejsza fakt, jak się wydaje, 
mało zadowalającego uzasadnienia. SOKiK zauważył znaczenie badania charakteru konsorcjum 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Złożenie wspólnej oferty jest prawnie 
dopuszczalne na podstawie art. 23 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień pub-
licznych2. Celem złożenia wspólnej oferty jest wspólne ubieganie się o udzielenie zamówienia 
publicznego. Biorąc pod uwagę prawną dopuszczalność udziału konsorcjum w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia publicznego oraz brak okoliczności warunkujących taki udział, konieczne 
jest wyspecyfikowanie podstaw kwalifikacji konsorcjum jako porozumienia przetargowego w świet-
le art. 6 ust.1 pkt 7 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, zwłaszcza że nie uczynił tego 
SOKiK. Pomimo jednak tego, że przyjęte stanowisko wymagałoby szerszego wyjaśnienia, wyrok 
ma przełomowe znaczenie dla praktyki orzekania o zawarciu porozumienia antykonkurencyjnego 
w formie konsorcjum. Dotychczasowe podejście organu antymonopolowego zakładało, że konsor-
cjum przetargowe ma zawsze antykonkurencyjny charakter w sytuacji, gdy przedsiębiorcy biorący 
w nim udział mogą samodzielnie wykonać zamówienie publiczne. Natomiast wykazanie w prak-
tyce w oparciu o instytucję indywidualnego zwolnienia spod zakazu porozumień ograniczających 

1 Dz.U. Nr 50, poz. 331 ze zm. (dalej: uokik). 
2 Tj. Dz.U. 2013, poz. 907 ze zm.
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konkurencję, że konsorcjum ma ekonomiczne uzasadnienie w praktyce należało do rzadkości 
(na podstawie art. 8 ust. 1 uokik). 

Wydany wyrok ukazuje potrzebę wnikliwej oceny charakteru porozumienia przetargowego, 
co jest szczególnie istotne w warunkach prawnie dopuszczalnej swobody tworzenia konsorcjów 
przetargowych. Z jednej strony bowiem istnieje potrzeba zapewnienia skutecznej wykrywalności 
i eliminacji porozumień przetargowych jako ograniczających konkurencję z rynku zamówień pub-
licznych. Z drugiej jednak – równie istotnej dla konkurencji – swobody udziału w postępowaniu 
wykonawców zamówienia publicznego. 

II. Ustalenia wyroku
Prezes UOKiK decyzją z dnia 31 grudnia 2012 r. uznał umowę konsorcjum zawartą przez 

spółki przystępujące do przetargu na odbiór i transport odpadów komunalnych za porozumienie 
ograniczające konkurencję, którego stosowanie jest zakazane na mocy art. 6 ust. 1 pkt 7 ustawy 
o ochronie konkurencji i konsumentów. Umowa konsorcjum została zakwalifikowana jako zawar-
cie przez wskazane spółki porozumienia ograniczającego konkurencję na lokalnym rynku odbioru 
i transportu odpadów komunalnych polegającego na uzgodnieniu warunków składanych ofert doty-
czących zakresu i ceny usługi. Umowa konsorcjum została uznana za ograniczającą konkurencję 
z powodu ustalenia wzajemnej wymiany posiadanych zasobów. Ponadto organ antymonopolowy 
uznał, że bez zawarcia umowy konsorcjum każdy z jego uczestników mógłby wykonać zamówie-
nie samodzielnie. Odwołanie od decyzji wniosła każda ze spółek oddzielnie. Spółki w odwołaniu 
podniosły fakt legalności konsorcjum w świetle art. 23 ustawy PZP. Dodatkowo spółki podniosły, iż 
samodzielne wykonanie zamówienia byłoby nieopłacalne. SOKiK uwzględnił złożone odwołania. 
W ocenie sądu złożenie przez konsorcjum spółek wspólnej oferty nie stanowi naruszenia zakazu 
z art. 6 ust. 1 pkt 7 uokik. Przyjął, że zakazane są jedynie porozumienia zawierane przez przed-
siębiorców przystępujących do postępowania osobno. Działalność konsorcjów przetargowych 
nie może być kwalifikowana jako naruszająca zakaz porozumień ograniczających konkurencję. 
Poza tym SOKiK stwierdził, że spółki nie dysponowały odpowiednim zapleczem (organizacyjnym) 
umożliwiającym wykonanie zamówienia. SOKiK uznał umowę konsorcjum za zgodną z prawem 
konkurencji z uwagi na niemożliwość samodzielnego spełnienia warunków udziału w postępowa-
niu o udzielenie zamówienia publicznego (brak wystarczającej ilości pojemników). 

Przegląd praktyki decyzyjnej organu antymonopolowego ukazuje, że konsorcjum przetargo-
we jest uznawane za ograniczające konkurencję już w sytuacji, gdy przedsiębiorcy biorący w nim 
udział (wchodzący w jego skład) mogą samodzielnie wykonać zamówienie publiczne. Przyjęcie 
takiej interpretacji jest nieuzasadnione – co znalazło wyraz w glosowanym orzeczeniu SOKiK, 
gdyż konsorcjum jest prawnie dopuszczalną formą udziału w postępowaniu o udzielenie zamó-
wienia publicznego. Należy pamiętać, że ustawa – Prawo zamówień publicznych nie wprowadza 
żadnych ograniczeń dotyczących udziału konsorcjum w postępowaniu. 

III. Ocena prawna wyroku
Analizę prawną wyroku warto poprzedzić przypomnieniem, iż w stanie faktycznym sprawy 

złożenie wspólnej oferty zostało decyzją Prezesa UOKiK z dnia 31 grudnia 2012 r. uznane za zmo-
wę przetargową – porozumienie ograniczające konkurencję – uzgodnienie warunków składanych 
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ofert (zakazane na mocy art. 6 ust. 1 pkt 7 uokik). Przy ustaleniu czy kwalifikacja konsorcjum jako 
antykonkurencyjnego porozumienia narusza przepis art. 6 ust. 1 pkt 7 uokik wymaga w pierwszej 
kolejności przedstawienia istoty konsorcjum przetargowego. Następnie zbadania czy zawarta 
umowa konsorcjum jest zgodna z prawem konkurencji. 

1. Konsorcjum przetargowe 

Prawo wykonawców do zawierania porozumień, których celem jest wspólny udział i wyko-
nanie zamówienia publicznego znajduje podstawy w art. 23 ust.1 ustawy PZP. Powołany przepis 
ustanawia po stronie wykonawców swobodę zawierania umów w celu wspólnego ubiegania się 
o udzielenie zamówienia publicznego. Oczywiście należy już w tym miejscu podkreślić, że owa 
wolność jest ograniczona przepisami prawa, w tym przepisami ustawy o ochronie konkurencji 
i konsumentów3. 

Konsorcjum jest formą wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego4, 
umożliwiając złożenie wspólnej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. 
Członkowie konsorcjum działają w interesie innych konsorcjantów5. Porozumienie wykonawców 
jest jawne, przybiera bowiem formę umowy konsorcjum. W jej ramach następuje uzgodnienie 
wspólnej oferty, która następnie jest składana w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicz-
nego. W orzecznictwie zwraca się uwagę na różny status prawny konsorcjum w zależności od 
jego ukształtowania (konsorcjum zewnętrzne lub wewnętrzne – zob. wyrok SN z dnia 20 listopa-
da 2014 r. V CSK 177/14). Wyróżnienie to nie wpływa jednak na ocenę celu złożenia wspólnej 
oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Zamawiający bowiem nie może 
zakazać udziału w nim konsorcjum. Celem konsorcjantów jest osiągnięcie określonego w umowie 
zamówienia publicznego, a następnie jego wykonanie. Jak pokazuje praktyka zamówień pub-
licznych, celem zawiązania konsorcjum może jednak być ograniczenie konkurencji. Współpraca 
wykonawców w ramach konsorcjum może mieć antykonkurencyjne skutki dla rynku zamówień 
publicznych. Ta forma udziału w postępowaniu umożliwia połączenie potencjału ekonomicznego, 
finansowego, a także doświadczenia czy zasobów technicznych w celu wspólnego ubiegania się 
o udzielenie zamówienia publicznego. Powszechnie wskazuje się, że zawiązanie konsorcjum 
dotyczy sytuacji, gdy wykonawcy nie mogą samodzielnie wziąć udziału w postępowaniu i /lub 
zrealizować zamówienia. Wówczas złożenie wspólnej oferty przez konsorcjum jest jedyną możli-
wością udziału w postępowaniu. Podobnie w stanie faktycznym sprawy (chociaż pamiętajmy, że 
organ antymonopolowy uznał zdolność spółek do samodzielnego wykonania zamówienia). SOKiK 
uznał umowę konsorcjum za zgodną z prawem konkurencji właśnie z uwagi na brak spełnienia 
warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (brak wystarczającej 
ilości pojemników). 

Można jednak identyfikować sytuacje, gdy konsorcjum składa ofertę, pomimo że wykonawcy 
są zdolni do samodzielnego udziału w postępowaniu i/lub wykonania zamówienia publicznego. 
Czy w tych okolicznościach cel ich udziału należy zawsze kwalifikować jako antykonkurencyjny? 
3 Oczywiście wykonawcy, zawierając umowę, działają w ramach swobody kontraktowej. W tym zakresie możliwy jest wybór formy umowy spółki cywilnej, 
jak i zawarcie umowy konsorcjum. Przepisy prawa wprowadzają jednak ograniczenia w zakresie zawierania tych umów, w szczególności dotyczące 
czynów nieuczciwej konkurencji z ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (DZ.U. z 2003 r., Nr 153, poz. 1503 ze zm.) 
oraz stanowiące podstawę wydania glosowanego wyroku przepisy ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. 
4 Szeroko na temat konsorcjum zob. np. L. Stecki, Konsorcjum, Polska Agencja Rozwoju, Toruń 1997 r., M. Sieradzka, Konsorcjum a podwykonawcy 
zamówienia publicznego, LEX ABC.
5 Złożenie indywidualnej oferty zakłada działanie we własnym interesie zob. wyr. KIO z 3.02.2015 r. KIO/UZP 93/15, 94/15. 
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Oczywiście nie można zapominać, że konsorcjanci mogą również próbować wpłynąć na wynik 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Chodzi tym samym o identyfikację obiek-
tywnych okoliczności uzasadniających wzajemną współpracę konsorcjantów w celu uzyskania 
zamówienia publicznego. Pewne okoliczności, takie jak posiadana pozycja rynkowa konsorcjan-
tów, możliwość samodzielnego wykonania zamówienia publicznego, podział zamówienia przez 
konsorcjantów nakazują zastanowić się nad celem udziału konsorcjum w postępowaniu. Powyższe 
ma kluczowe znaczenie zwłaszcza z uwagi na art. 23 ust.1 ustawy PZP ustanawiający swobodę 
zawierania porozumień w celu złożenia wspólnej oferty. 

2. Ocena celu udziału konsorcjum w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 

Art. 6 ust. 1 uokik zawiera zakaz zawierania porozumień, których celem jest ograniczenie, 
wyeliminowanie lub naruszenie w inny sposób konkurencji na rynku właściwym. Jednym z nich 
jest porozumienie przetargowe (zmowa przetargowa). Praktyka ta polega na uzgadnianiu przez 
przedsiębiorców przystępujących do przetargu lub przez tych przedsiębiorców i przedsiębiorcę 
będącego jego organizatorem warunków składanych ofert, w szczególności w zakresie prac i ceny6. 

Odnosząc powyższe do stanu faktycznego sprawy trzeba przypomnieć, że organ antymo-
nopolowy uznał, że doszło do zawarcia umowy konsorcjum o antykonkurencyjnym charakterze. 
Wskazana kwalifikacja wynikała z analizy treści umowy, a w szczególności uzgodnienia w zakresie 
podziału zasobów mieszkaniowych. Zdaniem organu antymonopolowego celem konsorcjum stało 
się zminimalizowanie ryzyka związanego z postępowaniem przetargowym z uwagi na fakt, że jego 
członkowie mogli złożyć pojedyncze odrębne oferty. Prezes UOKiK uznał, że celem konsorcjum 
stało się wyłączenie konkurencji pomiędzy między konsorcjantami, gdyż każdy z konsorcjantów 
byłby w stanie wykonać zamówienie samodzielnie. W związku z tym istotne staje się określenie, 
kiedy udział konsorcjum w postępowaniu ma antykonkurencyjny charakter, a w szczególności czy 
udowodnienie możliwości samodzielnego udziału w postępowaniu przez członków konsorcjum 
przesądza o jego antykonkurencyjnym charakterze. 

Analiza stanowiska organu antymonopolowego umożliwia zrozumienie dokonanej w decyzji 
kwalifikacji umowy konsorcjum. Porozumienia przetargowe są bowiem kwalifikowane jako zakaza-
ne z uwagi na antykonkurencyjny przedmiot (cel)7. W tej sytuacji brak konieczności badania jego 
skutków. Konsorcjum jako porozumienie przetargowe jest kwalifikowane jako zakazane z uwagi 
na antykonkurencyjny cel (art. 6 ust. 1 pkt 7 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów)8. 
Jednak kwalifikacja w oparciu o antykonkurencyjny cel jest przedmiotem krytyki9. Można jej za-
rzucić przede wszystkim automatyzm, co jest szczególnie widoczne przy porozumieniach prze-
targowych przybierających formę konsorcjum. 

Jak zatem pogodzić uznawanie automatycznie konsorcjum za rzeczywiste ograniczenia 
konkurencji, z art. 23 ust.1 ustawy PZP, statuującym swobodę formy wspólnego ubiegania się 

6 Zob. art. 6 ust. 1 pkt 7 uokik. Przez pojęcie porozumienia należy rozumieć nie tylko umowy zawierane między przedsiębiorcami, lecz także wszelkie 
uzgodnienia w tym zakresie dokonane w jakiejkolwiek formie przez dwóch lub więcej przedsiębiorców (zob. definicję porozumienia z art. 4 pkt 5 uokik). 
7 Porozumienie to jest kwalifikowane jako najcięższe naruszenie prawa konkurencji – na ten temat zob. K. Kohutek [w:] K. Kohutek, M. Sieradzka, 
Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów, Komentarz, wyd.2, Warszawa 2014, s. 287, A. Zawłocka-Turno, Zmowa przetargowa czy działanie zgodne 
z prawem? Problemy na styku prawa konkurencji oraz zamówień publicznych, iKAR 20132, Nr 4, s. 47 i n. 
8 zob. np. decyzja Prezesa UOKiK z 30 grudnia 2014 r. nr DOK- 8/2014.
9 Szeroko na ten temat zob. B. Turno, Kategoria porozumień zakazanych ze względu na cel w unijnym oraz polskim prawie konkurencji, KPP 2012, 
Nr 2, s. 40 i n.
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o zamówienie publiczne? Zanim nastąpi udzielenie odpowiedzi na postawione pytanie należy 
wyspecyfikować następujące rodzaje porozumień przetargowych:
1) porozumienie przetargowe wykonawców przystępujących do postępowania o udzielenie za-

mówienia publicznego osobno [wówczas każdy z wykonawców posiada status samodzielnego 
wykonawcy, wykonawcy konkurują o zamówienie, składając odrębne oferty];

2) porozumienie w ramach konsorcjum zawarte między wykonawcami przystępującymi do po-
stępowania wspólnie [wykonawcy są traktowani na potrzeby prowadzonego postępowania 
jak jednej podmiot – wykonawca, składają wspólną ofertę, ich interesy są zbieżne, oraz nie 
konkurują o zamówienie].
Przypomnieć należy, że SOKiK w uzasadnieniu glosowanego wyroku wskazał, iż jako za-

kazane można uznać jedynie te porozumienia, które są zawierane przez przedsiębiorców przy-
stępujących do postępowania osobno (zob. pkt 1)10. Rozwijając to stanowisko trzeba dodać, że 
złożenie wspólnej oferty w postępowaniu nie może zostać zakwalifikowane automatycznie jako 
zakazane porozumienie przetargowe nawet w sytuacji, gdy konsorcjanci samodzielnie spełniają 
warunki udziału w postępowaniu i/lub mogą samodzielnie wykonać zamówienie. Z uzasadnienia 
wyroku SOKiK wynikałoby, że wspólna oferta w ramach konsorcjum nie może być uznana za 
porozumienie antykonkurencyjne, ale z tym poglądem nie sposób się zgodzić (o czym poniżej). 

Prezes UOKiK oparł swoją decyzję w głównej mierze na ustaleniu, iż każdy z wykonawców 
mógł samodzielnie wykonać zamówienie publiczne. Zamówienie nie przekraczało możliwości 
finansowych oraz organizacyjnych konsorcjantów i każdy z nich mógłby wykonać zamówienie 
samodzielnie.

Czy jednak możliwość samodzielnego udziału i/lub wykonania zamówienia publicznego 
przesądza o antykonkurencyjnym celu konsorcjum? Zwłaszcza, że norma art. 23 ustawy PZP 
nie zawiera żadnych ograniczeń dotyczących udziału konsorcjum w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego. Warto w tym miejscu wskazać na regulacje dotyczące udziału w postę-
powaniu o udzielenie zamówienie publicznego podmiotów powiązanych (należących do jednej 
grupy kapitałowej). Domniemanie antykonkurencyjnego charakteru udziału tych podmiotów w po-
stępowaniu może być obalone wskutek wykazania przez wykonawców, że istniejące powiązania 
nie naruszają zasady uczciwej konkurencji w postępowaniu (nie mają wpływu na złożone oferty)11. 
Jednak – co trzeba podkreślić – konsorcjum jako forma wspólnego ubiegania się o zamówienie 
nie została w żaden sposób ograniczona. Dlatego nawet przy możliwości samodzielnego udzia-
łu w postępowaniu uczestnicy konsorcjum mogą zadecydować o złożeniu wspólnej oferty, która 
będzie korzystniejsza dla zamawiającego niż wiele ofert pojedynczych (tak w omawianym stanie 
faktycznym). Prawo zamówień publicznych nie zabrania zawarcia pomiędzy wykonawcami poro-
zumienia, zgodnie z którym w niektórych postępowaniach występują jako konsorcjum, a w innych 
działają samodzielnie, oraz w zakresie współpracy w zakresie udostępniania potencjału osobo-
wego nawzajem w przypadku udziału w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego 
(wyrok KIO z dnia 27 października 2011 r. (KIO 2242/11, LEX 1027257)). Wykonawcy mogą za-
wierać porozumienia, których celem jest złożenie wspólnej oferty. Swobody ich zawiązywania nie 
można ograniczać jedynie do porozumień branżowych. Wykonawcy mogą tym samym zawrzeć 
10 Np. wyrok SOKiK z 25.07.2013 r. VI AcA 303/13, wyrok SN z 11.05. 2012 r. II CSK 491/11, wyrok KIO z 20.03. 2013 r. KIO/UZP 517/13, wyrok KIO 
z 9.04.2014 r. KIO/UZP 560/14, 569/14. 
11 Zob. art. 24 b ustawy PZP. 
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porozumienie przewidujące, że w niektórych postępowaniach występują wspólnie, a w innych 
zamówieniach osobno12. Jednak brak zakazu zawierania porozumień przetargowych w zakresie 
złożenia wspólnie oferty przez konsorcjum nie oznacza, że porozumienie to nie może podlegać 
ocenie w świetle zakazu z art. 6 ust. 1 pkt 7 uokik. Zakazane w świetle tego przepisu są nie tylko 
porozumienia zawierane przez wykonawców przystępujących do postępowania osobno13, lecz 
także wspólnie, jeżeli brak przesłanki niezbędności zawarcia umowy konsorcjum dla realizacji 
celu jego zawarcia (udziału w postępowaniu oraz wykonania zamówienia). Zawarcie umowy kon-
sorcjum może mieć ekonomiczne uzasadnienie również, gdy konsorcjanci mogą samodzielnie 
ubiegać się i/lub wykonać zamówienie publiczne. 

W związku z powyższym kluczowe znaczenie ma określenie skutku porozumienia, co do 
złożenia wspólnej oferty przez konsorcjantów. Przez pojęcie skutku porozumienia przetargowego 
należy rozumieć wpływ na relacje między konsorcjantami, interes zamawiającego oraz innych 
uczestników rynku. Ocena czy konsorcjum jest zgodne z prawem konkurencji wymaga przepro-
wadzenia wszechstronnej analizy stanu faktycznego sprawy. W pierwszej kolejności rodzaju oraz 
przedmiotu zamówienia publicznego. W szczególności duży, skomplikowany przedmiot zamówie-
nia, krótki okres jego realizacji mogą uzasadniać potrzebę zawarcia umowy konsorcjum, nawet 
gdy każdy z konsorcjantów może wykonać zamówienie samodzielnie. Połączenie posiadanych 
zasobów jest wówczas uzasadnione specyfiką zamówienia publicznego. Ustalenie, że każdy 
z konsorcjantów posiada wystarczający potencjał (zasoby), aby samodzielnie zrealizować w ca-
łości przedmiotowe zamówienie nie może automatycznie przesądzać o jego antykonkurencyjnym 
charakterze. Jednak konieczne jest ustalenie czy występuje ekonomiczne uzasadnienie złożenia 
wspólnej oferty. Pozytywne skutki udziału konsorcjum w zamówieniu mogą w szczególności wiązać 
się z niższymi kosztami jego wykonania. Zakazane jest uzgadnianie treści ofert oraz koordynacja 
zachowań w ramach postępowania, które prowadzi do zachwiania uczciwej konkurencji, wpływa 
negatywnie na uczciwą konkurencję albo stanowi działanie sprzeczne z prawem lub dobrymi 
obyczajami14. Przypomnijmy, że w stanie faktycznym sprawy Prezes UOKiK błędnie ustalił, że 
konsorcjanci posiadają potencjał techniczny umożliwiający wykonanie zamówienia publicznego. 
Wskazana kwalifikacja opierała się na wykładni pojęcia ,,dysponowanie potencjałem technicz-
nych oraz organizacyjnym” umożliwiającym wykonanie zamówienia publicznego. Nie można – 
w świetle art. 23 ust.1 ustawy PZP – narzucać wykonawcy określonego sposobu dysponowania 
zasobami niezbędnymi do wykonania zamówienia. W stanie faktycznym sprawy wykonawca 
w celu spełnienia warunku udziału w postępowaniu – dysponowania potencjałem technicznym, 
mógł zakupić na własność lub wynająć pojemniki na odpady. Jednak wybór w tym przedmiocie 
należy do wykonawcy. Słusznie zatem stwierdził SOKiK, że wyłącznie od wykonawcy zależy, 
w jaki sposób uzupełni braki w zakresie potencjału technicznego. Tym samym nie można stawiać 
zarzutu zawarcia umowy konsorcjum w sytuacji, gdy przepisy prawa umożliwiają wykonawcy 
wybór sposobu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówie-
nia publicznego. Tym samym pogląd jakoby przedsiębiorcy, którzy mogliby indywidualnie rywa-
lizować o klientów, wyłączają między sobą konkurencję, uzgadniając wspólną ofertę w ramach 

12 Zob. wyr. KIO z 5.08.2000 r. KIO/UZP 571/09. 
13 Co wynikałoby z uzasadnienia wyr. SOKiK. Szeroko na ten temat zob. M. Sieradzka, Zmowy przetargowe w świetle prawa zamówień publicznych 
oraz prawa konkurencji, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2015. 
14 Tak KIO w wyr. z 20.06.2013 r., KIO/UZP 1353/13. 
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konsorcjum, przesądza automatycznie o jego antykonkurencyjnym charakterze należy uznać 
za chybiony. Pogląd ten stoi w sprzeczności z ratio legis art. 23 ustawy PZP, który przecież nie 
wprowadza żadnych ograniczeń, co do udziału konsorcjum w postępowaniu o udzielenie zamó-
wienia publicznego. W orzecznictwie antymonopolowym akcentuje się, że nawet jeśli konsorcjum 
eliminuje konkurencję pomiędzy jego uczestnikami w danym obszarze, korzyści dla potencjalnych 
lub rzeczywistych kontrahentów konsorcjum – w postaci obniżenia kosztów lub poprawy jakości 
– wynikające z porozumienia co najmniej rekompensują straty związane z mniejszą konkurencją 
(zob. np. decyzja z dnia 31.12.2012 r. RLU Nr 38/2012). 

Biorąc pod uwagę powyższe trzeba przyjąć, iż antykonkurencyjny charakter konsorcjum wy-
łącza istnienie ekonomicznego uzasadnienia złożenia wspólnej oferty. W tej sytuacji wyłączenie 
konkurencji między wykonawcami składającymi wspólną ofertę jest niejako rekompensowane 
obiektywnymi korzyściami. Konsorcjum jest zgodne z prawem konkurencji, jeżeli jego celem jest 
uzyskanie zamówienia, a jego wykonanie uzasadnia połączenie zasobów. Niezbędne staje się 
zidentyfikowanie uzasadnienia ekonomicznego zawarcia umowy konsorcjum15. Jego istnienie 
wyklucza antykonkurencyjny charakter konsorcjum nawet, gdy zawiązane zostało przez podmioty 
zdolne do samodzielnego wykonania zamówienia publicznego 

IV. Konkluzje
1. Glosowany wyrok ukazuje, iż konsorcjum przetargowe złożone z kilku podmiotów (wy-

konawców) nie może być automatycznie kwalifikowane jako porozumienie antykonkurencyjne 
(porozumienie ograniczające konkurencję), w świetle art. 6 ust. 1 uokik. Praktyka stosowania 
ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz ustawy – Prawo zamówień publicznych po-
zwala wskazać, kiedy konsorcjum bierze udział w postępowaniu. Może to dotyczyć sytuacji, gdy:
1) konsorcjanci są zdolni do samodzielnego udziału w postępowaniu (spełniają warunki udziału 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego), lecz jego wykonanie wymaga połą-
czenia zasobów oraz 

2) konsorcjanci są zdolni do samodzielnego udziału w postępowaniu oraz wykonania zamówie-
nia publicznego. 
Jeżeli konsorcjanci są zdolni do samodzielnego udziału w postępowaniu (spełniają okre-

ślone w art. 22 ust.1 pkt 1–4 ustawy PZP warunki udziału w nim) oraz wykonania zamówienia 
publicznego pojawia się pytanie o cel utworzenia konsorcjum przetargowego. Jego członkowie 
wyłączają bowiem konkurencję między sobą – konkurencję o uzyskanie zamówienia publicznego 
na rzecz wzajemnej współpracy. Przyjmując – w drugiej z wyróżnionych sytuacji – domniemanie 
antykonkurencyjnego charakteru konsorcjum, wykonawca ma prawo udowodnić istnienie pro-
konkurencyjnych skutków złożenia wspólnej oferty. Nawet, gdy wykonawcy mogą samodzielnie 
wziąć udział w postępowaniu oraz wykonać zamówienie mogą istnieć ekonomiczne obiektywne 
czynniki przemawiające za wspólnym wykonaniem zamówienia. Również takie czynniki, jak brak 
posiadania pozycji dominującej na rynku przez konsorcjantów, duża liczba potencjalnych wyko-
nawców, konkurencyjny tryb udzielenia zamówienia publicznego przemawiają za prokonkuren-
cyjną kwalifikacją konsorcjum16. 

15 Nie może to być w szczególności okoliczność poniesienia straty przez konsorcjantów, lecz obiektywna korzyść dla konkurencji. 
16 Zob. wyr. KIO z 22.04.2010 r., KIO/UZP 567/10. 
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2. Na abrobatę zasługuje również stanowisko SOKiK potwierdzające dopuszczalność współ-
pracy wykonawców zarówno konkurentów, jak i działających na różnych szczeblach obrotu. 
Współpraca ta wymaga zawierania porozumień, które wywołują korzystne dla konkurencji skutki 
lub też są neutralne. 

3. Pewien niedosyt pozostawia natomiast brak doprecyzowania czy też raczej rozwinięcia 
stanowiska o antykonkurencyjnym charakterze jedynie porozumień zawieranych przez przedsię-
biorców przystępujących do postępowania osobno. W tym miejscu istotne staje się podkreślenie, 
że celem dopuszczenia konsorcjum do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicz-
nego jest umożliwienie uzyskania zamówienia wykonawcom, którzy z różnych przyczyn: 1) nie są 
zdolni do jego samodzielnego wykonania; oraz 2) samodzielnie wykonanie zamówienia byłoby 
ekonomicznie nieuzasadnione. 

Pozostaje wierzyć, że nie tylko orzecznictwo sądowe, lecz także praktyka orzecznicza or-
ganu antymonopolowego podąży w kierunku zaakceptowania znaczenia i korzyści konsorcjum 
przetargowego dla rynku zamówień publicznych.

Małgorzata Sieradzka
Doktor nauk prawnych; adiunkt na WPiA Uczelni Łazarskiego w Warszawie; 
adwokat prowadzący Kancelarię Adwokacką MSW; e-mail:malgorzata.sieradzka@lazarski.pl. 
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S P R A W O Z D A N I A

Sprawozdanie
z 1. Polskiego Kongresu Prawa Konkurencji

(13–15 kwietnia 2015 r., Warszawa)*

1. W dniach 13–15 kwietnia 2015 r. w Centrum Konferencyjnym Urzędu Ochrony Konkurencji 
i Konsumentów (dalej: UOKiK) odbył się 1. Polski Kongres Prawa Konkurencji (dalej: 1. PKPK; 
Kongres). Organizatorem 1. PKPK było Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych 
(CARS) WZ UW. 

2. Bezpośrednio przed rozpoczęciem Kongresu odbyła się uroczysta sesja z okazji 25-le-
cia prawa ochrony konkurencji w wolnej Polsce oraz powołania UOKiK (wcześniej Urzędu 
Antymonopolowego/UAM), której gospodarzem był Prezes UOKiK. Wzięło w niej udział wielu 
znakomitych gości, w tym m.in. Prezes Rady Ministrów Pani Ewa Kopacz i Pierwsza Prezes Sądu 
Najwyższego (SN) prof. dr hab. Małgorzata Gersdorf. 

Otwierając uroczystość, Prezes UOKiK Pan Adam Jasser podkreślił doniosłość wydarzenia, 
jakim jest ćwierćwiecze istnienia prawa ochrony konkurencji w Polsce oraz powołanego w tym 
celu urzędu, a także powitał wszystkich przybyłych.

Jako pierwsza wystąpiła Pani Premier Ewa Kopacz, która podkreśliła konieczność stwo-
rzenia już na początku transformacji ustrojowej Polski sieci instytucji chroniących konkurencję, 
jako że samo uwolnienie gospodarki w roku 1990 byłoby niewystarczające. Pierwsza ustawa 
antymonopolowa wprowadziła do życia gospodarczego pewien ład, w którym konsumenci mają 
być beneficjentami, przedsiębiorcy zaś nie powinni opierać swojej działalności jedynie na rachun-
ku ekonomicznym. Premier Kopacz podkreśliła również misję Urzędu polegającą na połączeniu 
ochrony i ochrony konsumentów oraz podkreśliła znaczenie obecnych działań UOKiK – zwal-
czania zmów przetargowych czy nieuczciwej reklamy. Reasumując, Pani Premier pogratulowała 
dotychczasowym prezesom Urzędu, jego pracownikom, instytucjom konsumenckim oraz środo-
wisku akademickiemu. 

Zabierając głos jako następna, Pierwsza Prezes SN prof. Małgorzata Gersdorf dokona-
ła podsumowania 25-lecia funkcjonowania ustawodawstwa dotyczącego ochrony konkurencji 
i konsumentów oraz powołanego Urzędu z perspektywy sądów antymonopolowych oraz Sądu 
Najwyższego. Jak wskazała, w okresie 25 lat, w warunkach zmieniających się realiów gospodarczych, 
do których sądy musiały się dostosowywać, wydano kilka tysięcy decyzji i nieco mniej orzeczeń 
sądowych, SN orzekał zaś w specyficznych i różnorodnych sprawach z zakresu ochrony konku-
rencji i konsumentów przeszło 400 razy. Na zakończenie Prof. Gersdorf odniosła się do aktualnie 
obowiązującego hybrydowego modelu postępowania w sprawach konkurencji, stwierdzając, że 
ze względu na pewne jego niedoskonałości ustawodawca winien dokonać w tym zakresie zmian.

Bezpośrednio po wystąpieniu Pierwszej Prezes SN Prezes UOKiK poinformował, że prof. 
Anna Fornalczyk – pierwsza Prezes UAM oraz prof. Tadeusz Skoczny – ówczesny doradca 

* Wszystkie materiały Kongresu (w tym robocze wersje referatów) są w dalszym ciągu dostępne na stronie internetowej: www.1pkpk.wz.uw.edu.pl. 
Wszystkie wystąpienia i referaty w wersji ostatecznej ukażą się drukiem w grudniu 2015 r. w Księdze Pokongresowej, wydanej przez Wolters Kluwer. 
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prof. Fornalczyk oraz obecny Przewodniczący Rady Doradczej przy Prezesie UOKiK, w związku 
z niewątpliwymi zasługami w szerzeniu prawa ochrony konkurencji zostaną wkrótce odznacze-
ni – odpowiednio – Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Krzyżem Kawalerskim 
Orderu Odrodzenia Polski. Dziękując za to wyróżnienie w imieniu swoim i prof. Skocznego, prof. 
Fornalczyk odniosła się do początków działania UAN, podkreślając, że początkowo walka z mo-
nopolami opierała się m.in. na znoszeniu barier w mentalności ludzi.

Następnie list nieobecnego Sędziego Trybunału Sprawiedliwości UE prof. Marka Safjana 
odczytał Rzecznik Generalny TS UE prof. Maciej Szpunar. W swoim liście prof. Safjan podzielił 
się refleksjami dotyczącymi powstania Urzędu Antymonopolowego oraz jego roli w kształtowa-
niu nowoczesnych standardów funkcjonowania gospodarki wolnorynkowej. Jego zdaniem, takie 
działanie instytucji należy zawdzięczać przede wszystkim prof. Fornalczyk. Na zakończenie, prof. 
Safjan pogratulował Prezesowi UOKiK jubileuszu, życząc dalszych skutecznych działań na rzecz 
ochrony konkurencji i konsumentów. 

3. Po zakończeniu uroczystej sesji jubileuszowej rozpoczęły się obrady 1. PKPK, które ot-
worzyli prof. Anna Fornalczyk (przewodnicząca Rady Programowej) i prof. Tadeusz Skoczny 
(przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Kongresu) oraz Prezes Adam Jasser. 

Prof. Skoczny, zabierając głos w imieniu własnym oraz pani prof. Fornalczyk, podziękował 
na wstępie Prezesowi Jasserowi za akceptację pomysłu zorganizowania Kongresu w nawiązaniu 
do wejścia w życie ustawy antymonopolowej z 1990 r. i niewiele wcześniejszego utworzenia UAM. 
Podkreślił, że Kongres jest najlepszą formą uczczenia 25 lat transformacji oraz istnienia prawa 
konkurencji w Polsce, jaką mogło wybrać środowisko naukowe. Ma on jednak na celu podsumo-
wanie nie tylko dorobku naukowego, lecz także praktyki decyzyjnej i orzeczniczej ostatnich 25 lat 
w zakresie prawa konkurencji. Skupia więc zarówno środowisko akademickie, jak i praktyków. 
Najistotniejsze jest jednak to, że w 1. PKPK biorą udział teoretycy i praktycy prawo konkurencji 
badający i stosujący je na gruncie publicznym i prywatnym. 

Prof. T. Skoczny zaprezentował również imponującą statystykę Kongresu – 152 uczestników 
oraz 30 referatów prezentowanych w trakcie trzech dni trwania wydarzenia. Podziękował również 
sponsorowi strategicznemu Kongresu – TAURON Sprzedaż sp. z o.o. 

Zabierając głos na zakończenie sesji otwierającej Kongresu, Prezes Jasser podkreślił ko-
nieczność dialogu pomiędzy środowiskiem akademickim i prawniczym w stosowaniu prawa kon-
kurencji. Odniósł się również do potrzeby adaptowania instytucji do dynamicznie zmieniających 
się realiów oraz rekapitulowania w ciągu ostatnich lat niektórych poglądów odnośnie do postrze-
gania konkurencji. Prezes UOKiK wskazał w tym zakresie na dorobek innych państw UE, które 
również wypracowały pewne standardy, jednak nie pozostają pasywne i nadal dopasowują się do 
dynamicznego otoczenia.

4. Po wystąpieniu Prezesa UOKiK prof. Skoczny przedstawił pierwszego prelegenta sesji ot-
wierającej, prof. dr hab. Stanisława Sołtysińskiego, którego zasługi w rozwoju prawa konkurencji 
w Polsce trudno przecenić. Prof. Skoczny zadał prof. Sołtysińskiemu pytanie: Po co nam prawo 
konkurencji – po co było nam wtedy, u progu transformacji, i czy po to samo jest nam dzisiaj? 

Na postawione pytanie prof. Sołtysiński odpowiedział twierdząco, jako że – jego zdaniem – 
nie kończy się dylemat pewnego naturalnego sporu istniejącego w gospodarce wolnorynkowej. 
Profesor Sołtysiński odniósł się również do problemów kolejnych reform w Polsce, pozytywnie 
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oceniając powstanie regulatorów, w tym pierwszego Urzędu Antymonopolowego. Podkreślił także 
rolę Trybunału Konstytucyjnego (dalej: TK) w tworzeniu porządku ustrojowego państwa. Wspomniał 
również o początkach polskiej drogi do Unii Europejskiej (UE) oraz nierównej pozycji Polski przy 
negocjowaniu traktatu akcesyjnego. Prof. Sołtysiński podkreślił także rolę art. 2 ustawy o ochronie 
konkurencji i konsumentów (dalej: uokik), który umożliwia podejmowanie działań przez UOKiK 
w bardzo wielu dziedzinach prawa.

5. Kolejnego prelegenta, prof. Macieja Szpunara, od niedawna Rzecznika Generalnego 
TS UE, prof. Skoczny zapytał o granice między private enforcement a prawem prywatnym 
międzynarodowym.

W swoim wystąpieniu prof. Szpunar skoncentrował się przede wszystkim na wątpliwościach 
i sporach, które toczą się wokół transgranicznego prywatnego stosowania prawa konkurencji (pri-
vate antitrust enforcement). Wątpliwości te dotyczą dwóch podstawowych kwestii – przed jaki sąd 
pozwać przedsiębiorstwo odpowiedzialne za naruszenie prawa konkurencji oraz wedle jakiego 
prawa. Odnośnie do właściwości sądu, prof. Szpunar omówił pokrótce kwestie związane ze specy-
fiką roszczeń (m.in. wielość sprawców szkody, duża liczba poszkodowanych, kwestia grupowego 
dochodzenia roszczeń), miejsca powstania szkody oraz miejsca zdarzenia wywołującego szkodę. 
W zakresie prawa właściwego prof. Szpunar podkreślił, iż co do zasady istnieje mało wątpliwości 
w zakresie reguł konkurencji, które w UE są w miarę jednolite, natomiast zdecydowana większość 
spraw ma charakter follow-on. Mówiąc o prawie właściwym, należy zaś mieć na względzie pra-
wo państwa, które będzie określało przesłanki odszkodowawcze. Prof. Szpunar podzielił się też 
wątpliwościami dotyczącymi m.in. odpowiedzialności solidarnej uczestników kartelu.

6. Przed udzieleniem głosu kolejnej prelegentce SSN Teresie Flemming-Kuleszy, od nie-
dawna Prezes Izby Pracy, Ubezpieczeń Społecznych Sądu Najwyższego, prof. Skoczny podkre-
ślił, iż Polska posiada już spory dorobek decyzyjny oraz orzeczniczy w zakresie prawa ochrony 
konkurencji. Zdaniem prof. T. Skocznego oraz prof. A. Fornalczyk, w latach 90. szczególną rolę 
w wyznaczaniu standardów orzeczniczych odegrał dr Stanisław Gronowski (dzisiaj Sędzia NSA). 
Od progu nowego wieku wiele zawdzięczamy w tym zakresie SSN Prof. dr hab. Andrzejowi 
Wróblowi (dzisiaj Sędziemu TK) i prof. INP PAN dr hab. Dawidowi Miąsikowi. Wyrażając pogląd, 
że możemy już chyba mówić o polskim antymonopolowym kanonie orzeczniczym, prof. Skoczny 
poprosił prelegentkę o wskazanie kamieni milowych orzecznictwa w sprawach ochrony konku-
rencji i konsumentów. 

SSN Flemming-Kulesza swoje wystąpienie rozpoczęła od przypomnienia początków sądow-
nictwa antymonopolowego w okresie transformacji, przedstawiając wyzwania, jakie stały przed 
osobami zajmującymi się pionierskim wtedy prawem antymonopolowym. Później zaprezentowała 
siedem milowych orzeczeń SN w sprawach dotyczących ochrony konkurencji. Do przełomowych 
wyroków zaliczyła np. wyrok w sprawie III SK 6/06, dotyczący cech zmowy oraz wyrok w sprawie 
III SK 15/06, dotyczący rozumienia pojęcia „ograniczenia konkurencji”. Wśród wyróżnionych orze-
czeń znalazł się również szeroko komentowany wyrok w sprawie III SK 67/12 (PKP Cargo). Sędzia 
SN Flemming-Kulesza podkreśliła jego znaczenie przede wszystkim w kontekście podniesionych 
tam rozstrzygnięć dotyczących kwestii intertemporalnych. Na zakończenie swojego wystąpienia 
wspomniała o znaczeniu pytań prejudycjalnych, których do tej pory Izba Pracy, Ubezpieczeń 
Społecznych i Spraw Publicznych SN wystosowała osiem.
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7. Rezygnując, ze zrozumiałych względów, z bliższego przedstawiania kolejnej prelegentki, 
prof. T. Skoczny wyraził jednak nadzieję, że to właśnie prof. Anna Fornalczyk najlepiej przed-
stawi relacje między ekonomią a prawem konkurencji i wyjaśni czy tzw. ekonomiczne podejście 
w stosowaniu reguł konkurencji to nadal doktrynalny postulat, czy już rzeczywistość. Prof. Skoczny 
zadał więc prelegentce pytanie: ile i jakiej ekonomii w prawie konkurencji i jego stosowaniu?

Odpowiadając na to pytanie prof. A. Fornalczyk stwierdziła, że potrzebne jest tyle ekonomii, 
ile trzeba i takiej, która jest w stanie coś wyjaśnić. Zauważyła, że orzecznictwo otwiera drogę do 
wprowadzania ekonomii do prawa konkurencji. Podkreśliła, że konieczna jest dyskusja na pozio-
mie aplikacyjnym a nie merytorycznym i odniosła się do swojej bogatej praktyki zawodowej w tym 
zakresie. Prof. Fornalczyk stwierdziła również, że istotne jest nie tyle szukanie teorii ekonomicz-
nych, ile dokonywanie ekonomicznych uzasadnień pojęć prawa antymonopolowego. Jej zdaniem, 
istnieją w tym zakresie różne metody: ekonomia menedżerska, ekonometria czy teoria gier. Prof. 
Fornalczyk wskazała na dwa warunki, które muszą zostać spełnione, aby mówić o ekonomizacji 
prawa konkurencji. Pierwszym warunkiem jest popularyzowanie tej idei przez UOKiK i wytworzenie 
pewnego dyskursu poprzez prezentacje metod i wyników ekonometrycznych w uzasadnieniach 
decyzji. Drugim warunkiem – leżącym po stronie przedsiębiorców – jest dostarczenie dobrych da-
nych. W końcowej części swego wystąpienia prof. Fornalczyk zaprezentowała oryginalny wskaźnik 
ryzyka antymonopolowego, wypracowany w jej firmie doradczej. 

Nawiązując do wystąpienia prof. Fornalczyk, Prezes Jasser podkreślił, że UOKiK podniósł 
rangę ekonomicznej analizy we wszystkich decyzjach, które są obecnie wydawane. Ekonomiczne 
uzasadnienie, zdaniem Prezesa UOKiK, niezbędne jest zwłaszcza przy badaniu porozumień 
ograniczających konkurencję ze względu na skutek. Jeśli chodzi o pozyskiwanie danych z rynku, 
jak stwierdził Prezes Jasser, Urząd jest otwarty na odbiór danych i analiz, jednak w tym celu po-
trzebna jest również współpraca ze strony przedsiębiorców. 

8. Jako ostatni w części otwierającej 1. PKPK głos zabrał Prezes TAURON Sprzedaż, 
Pan Grzegorz Lot, który przedstawił zagadnienia związane ze stosowaniem prawa konkurencji 
na rynkach regulowanych, w szczególności na rynku energetycznym. Prezes Lot w pierwszej 
kolejności dokonał analizy zjawiska zmiany sprzedawcy energii elektrycznej z punktu widzenia 
przeciętnego konsumenta, pokazując w jaki sposób dochodzi do tej zmiany, a także jakimi prze-
słankami najczęściej kierują się konsumenci. Jak wskazał prelegent, świadomość konsumentów 
w tym zakresie pozostaje jednak w dalszym ciągu bardzo niska. W dalszej kolejności Prezes Lot 
przedstawił charakterystykę rynku energetycznego w Polsce, na którym występują cztery duże 
firmy (i tak np. spółka TAURON Sprzedaż sprzedaje energię elektryczną do ok. 5 mln gospodarstw 
domowych) i pojawiają się inne podmioty, zajmujące się m.in. sprzedażą energii. Prezes Lot od-
niósł się również do kwestii taryfowania cen energii elektrycznej oraz stwierdził, że uzyskiwanie 
pozytywnych marż jest dzisiaj prawie niemożliwe. Zauważalny jest też trend, np. w telekomach, 
budowania portfela różnych usług, w tym obok usług telekomunikacyjnych, np. usług bankowych, 
a nawet sprzedaży energii, przy wykorzystywaniu do tego znanych kanałów marketingowych oraz 
bazy własnych klientów. Jak zauważył Prezes Lot, odrębną kwestią pozostaje jednak czy klienci 
będą chcieli mieć większość usług od tego samego dostawcy. 
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Po wystąpieniu Prezesa Lota wywiązała się ożywiona dyskusja nt., w której Prezes TK, prof. 
dr hab. Andrzej Rzepliński, zadał prelegentowi wiele pytań w imieniu tzw. zwykłych konsumen-
tów energii elektrycznej.

9. Kończąc sesję otwierającą prof. Skoczny przedstawił strukturę dalszych części konferencji. 
Podkreślił, że jest ona tematycznie podzielona na 3 sesje dotyczące stosowania prawa ochrony 
konkurencji i konsumentów (koniec 1. i cały 2. dzień Kongresu) oraz 2 sesje poświęcone prawu 
zwalczania nieuczciwej konkurencji (cały 3. dzień Kongresu). 

10. Pierwszą sesję Kongresu, zatytułowaną Konkurencja i „interes publiczny” w prawie ochrony 
konkurencji i prawie zwalczania nieuczciwej konkurencji, moderował Sędzia TK prof. Andrzej Wróbel. 

11. W pierwszym z wystąpień Prof. UWr dr hab. Marek Szydło, Kierownik Zakładu Prawa 
Konkurencji i Regulacji Sektorowej WPAiE Uniwersytetu Wrocławskiego, przedstawił referat pt. 
Judycjalizacja unijnej i polskiej polityki konkurencji: w kierunku rewizji obecnego paradygmatu. 
Referent wskazał po pierwsze, że pojęcie judycjalizacji oznacza powoływanie do życia organów 
administracji publicznej o charakterze sądowym lub quasi-sądowym, które są upoważnione do 
realizacji polityki konkurencji poprzez publicznoprawne konkretyzowanie i egzekwowanie prze-
pisów prawa konkurencji. Po drugie, przejawem judycjalizacji polityki konkurencji jest instytucja 
prawna sądowej kontroli rozstrzygnięć podejmowanych przez organy publiczne uprawnione do 
konkretyzowania i egzekwowania przepisów prawa konkurencji. Profesor Szydło omówił judycja-
lizację unijnej i polskiej polityki konkurencji w aspekcie niezależności organu ochrony konkurencji 
od innych władz publicznych. Ponadto skupił się na unijnej i polskiej polityce konkurencji w aspek-
cie kontroli sądowej nad rozstrzygnięciami krajowego organu konkurencji. Konkludując, wskazał 
na pięć aspektów omawianej judycjalizacji: (i) judycjalizacja prawa konkurencji oznacza, z jednej 
strony, nadawanie administracyjnym (publicznym) organom ochrony konkurencji charakteru ciał 
sądowych lub quasi-sądowych; (ii) ani prawo unijne, ani prawo polskie nie gwarantuje obecnie 
krajowym organom ochrony konkurencji dostatecznego zakresu instytucjonalnej niezależności 
od innych władz publicznych; (iii) pożądane jest zharmonizowanie niektórych aspektów sądowej 
kontroli decyzji krajowych organów konkurencji na szczeblu unijnym; (iv) obecna sądowa kontrola 
decyzji Prezesa UOKiK – sprawowana przez SOKiK – przybiera w dużej mierze charakter kon-
troli sprawowanej przez sądy administracyjne wobec decyzji administracyjnych; (v) zarysowana 
tendencja orzecznicza w ramach SOKiK zasługuje na poparcie i idzie w dobrym kierunku, co 
powoduje, że powinna ona zostać normatywnie usankcjonowana.

12. W referacie zatytułowanym O potrzebie (i pułapkach) „bardziej interdyscyplinarnego 
podejścia” do publicznego i prywatnego prawa konkurencji mec. Jarosław Sroczyński, partner 
w kancelarii Markiewicz & Sroczyński, podkreślił, że podczas stosowania reguł ochrony konkurencji 
konieczne jest korzystanie z interdyscyplinarnego dorobku innych dziedzin nauki i wiedzy. Mec. 
Sroczyński zwrócił uwagę na konkretne obszary, w których istnieje pilna potrzeba prowadzenia 
badań interdyscyplinarnych z udziałem ekonomistów, socjologów, a także prawników karnistów. 
Jego zdaniem szersze, metodologiczne spojrzenie pozwoli na ograniczenie ryzyka pułapek będą-
cych obecnie udziałem bardziej ekonomicznego podejścia do ochrony konkurencji. Konsekwentnie 
zwrócił on uwagę na konieczność stosowania wielu narzędzi ocen podczas stosowania prawa 
ochrony konkurencji. Z bardziej interdyscyplinarnego podejścia do prawa antymonopolowego 
korzyścią byłoby np. jednolite rozumienie stosowanych pojęć, co mogłoby wyeliminować obecną 
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terminologiczną „wieżę Babel”. Mec. Sroczyński zwrócił jednak uwagę, że zbytnia fetyszyzacja 
metod interdyscyplinarnych grozi ryzykiem popełniania błędów odchyleń, zwłaszcza wtedy, gdy 
teoretyczne konstrukcje popadłyby w sprzeczność z regułami zdrowo-rozsądkowymi. W praktyce 
może to prowadzić do wzrostu znaczenia ekspertów branżowych, biegłych w procesach, a także 
opierania się w większej mierze na wynikach badań zachowań menedżerskich i konsumenckich.

13. Mec. Marcin Kolasiński, partner z kancelarii Kieszkowska Rutkowska Kolasiński, w swoim 
referacie pt. Istota konkurencji, jaka powinna podlegać ochronie w interesie publicznym w kon-
tekście działalności podmiotów wykonujących zadania publiczne, zwrócił uwagę, że każda do-
tychczasowa uokik posługuje się pojęciem „konkurencji”, nie definiując tego zjawiska. Natomiast 
sam Prezes UOKiK rozumie to pojęcie jako: „(…) współzawodnictwo niezależnie działających 
przedsiębiorców zmierzających do osiągnięcia podobnych celów gospodarczych”. Do zniekształ-
cenia takiego współzawodnictwa może dojść na skutek działań przedsiębiorców w rozumieniu 
ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, a także na skutek działań podmiotów zewnętrz-
nych wobec przedsiębiorców w rozumieniu tej ustawy, tj. organów administracji publicznej czy też 
podmiotów niebędących organami administracji publicznej, ale wykonujących zadania publiczne. 
Zdaniem mec. Kolasińskiego, pomimo że definicja przedsiębiorcy zawarta w uokik wskazuje na 
osoby organizujące lub świadczące usługi o charakterze użyteczności publicznej, również tego 
pojęcia ustawa nie definiuje. Sąd Najwyższy wskazuje jednak na szerokie rozumowanie tego 
pojęcia. Przedmiotem decyzji Prezesa UOKiK nie były jednak dotychczas działania NIK, CBA 
czy ABW. W ocenie referenta należy więc bardziej precyzyjnie identyfikować ww. usługi, a także 
przedsiębiorców je prowadzących oraz bardziej precyzyjnie identyfikować działania podmiotów 
wpływających na rynek, a tym samym podlegających ocenie Prezesa UOKiK.

14. Piotr Adamczewski, Dyrektor Delegatury Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów 
w Bydgoszczy, przedstawił referat pt. Stosowanie prawa konkurencji na rynkach regulowanych 
– udział państwa w gospodarce a ochrona konkurencji. Podjął w nim próbę odpowiedzi na py-
tanie, w jakim kierunku podąża państwo, aby zapewnić rozwój gospodarczy przy jednoczesnym 
wzroście dobrobytu ogółu obywateli wynikającym z prawidłowego funkcjonowania mechanizmu 
konkurencji. Dyr. Adamczewski omówił zagadnienie wolności gospodarczej w kontekście zapew-
niania świadczenia usług użyteczności publicznej przez państwo, za punkt wyjścia przyjmując 
wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 26 marca 2007 r. (sygn. akt K 29/06). Przedstawił także prob-
lemy liberalizacji i regulacji, skupiając się na liberalizacji rynków i potrzebie interwencji Prezesa 
UOKiK w celu wywołania pożądanych efektów rynkowych oraz liberalizacji rynków w kontekście 
dodatkowej regulacji. W ocenie referenta możliwe jest stwierdzenie, że SN kierunkuje działania 
Prezesa UOKiK na wychwytywanie najbardziej istotnych naruszeń prawa ochrony konkurencji 
przez przedsiębiorców będących jednostkami prowadzącymi działalność gospodarczą dla uzy-
skania zysku. Natomiast w obszarach, w których państwo jest bezpośrednio obecne należy postu-
lować takie ustawowe uregulowanie działalności podmiotów, którym przyznano prawa specjalne 
lub wyłączne, które minimalizuje ryzyko ograniczania swobodnej konkurencji z podmiotami nie-
publicznymi. Rolą Prezesa UOKiK jest natomiast właściwy dobór środków pozostających w jego 
dyspozycji, tak aby osiągnąć jak największe korzyści z funkcjonowania mechanizmu konkurencji 
dla dobrobytu konsumentów.
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15. Dr hab. Agata Jurkowska-Gomułka, z Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, 
swój referat zatytułowany Interes publiczny a prywatne egzekwowanie reguł konkurencji, rozpo-
częła od wskazania, że zarówno w polskim orzecznictwie, jak i w polskiej doktrynie zaakcepto-
wana została możliwość dochodzenia roszczeń z tytułu naruszenia reguł konkurencji na drodze 
sądowej. Skupiła się następnie na zdefiniowaniu przesłanki interesu publicznego w ramach me-
chanizmu publicznego egzekwowania reguł konkurencji. Poruszyła też problem ukształtowania 
relacji między przesłanką interesu publicznego a prywatnym egzekwowaniem reguł konkurencji. 
Referentka wskazała, że przesłanka interesu publicznego bardzo silnie lokuje uokik w sferze 
prawa publicznego. Zadając pytanie, co zrobić z przesłanką interesu publicznego w kontekście 
prywatnego egzekwowania reguł konkurencji, przedstawiła konceptualizację kilku opcji rozwiązań 
problemu posadowienia przesłanki interesu publicznego. W tym aspekcie skupiła się na: (i) opcji 
pierwszej: nie ma potrzeby dokonywania zmian legislacyjnych czy też modyfikacji stanowiska 
sądów w zakresie definiowania interesu publicznego; (ii) opcji drugiej: bezpośrednia „absorpcja” 
przesłanki interesu publicznego w trybie prywatnego egzekwowania reguł konkurencji oraz (iii) opcji 
trzeciej: interes prywatny w uokik, a także (iv) opcji czwartej: rezygnacja z przesłanki interesu pub-
licznego. Zauważyła, że zastosowanie każdego ze zidentyfikowanych powyżej rozwiązań będzie 
w zasadzie skutkowało zniesieniem (a przynajmniej osłabieniem) podziału na publiczne i prywat-
ne prawo ochrony konkurencji, jej zdaniem jednak wydaje się to zgodne z aktualnymi trendami 
rozwoju systemu prawnego i nie może być poczytywane za słabość proponowanych rozwiązań.

16. Prof. INP PAN dr hab. Dawid Miąsik, swój referat pt. Interakcje między publicznopraw-
nym a prywatnoprawnym zwalczaniem nieuczciwej konkurencji na przykładzie zakazu praktyk 
naruszających zbiorowe interesy konsumentów rozpoczął od podkreślenia, że przeprowadzenie 
analizy interakcji zachodzących między publicznoprawnym i prywatnoprawnym zwalczaniem 
nieuczciwej konkurencji jest spowodowane tym, że to samo zachowanie przedsiębiorcy może 
stanowić równocześnie czyn nieuczciwej konkurencji oraz praktykę naruszającą zbiorowe in-
teresy konsumentów. W swoim wystąpieniu poruszył zagadnienia (i) ochrony konsumentów na 
podstawie uznk; (ii) zakazu praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów w ochronie 
konkurencji; (iii) publicznoprawnego ścigania czynów nieuczciwej konkurencji na podstawie uznk, 
a także na podstawie uokik. Odnosząc się do interakcji krajowych i unijnych systemowych wska-
zał, że krajowe interakcje systemowe między zwalczaniem nieuczciwej konkurencji na podstawie 
uznk a zwalczaniem praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów normuje art. 25 zd. 
1 uokik. Zdaniem referenta dopuszczalność takiej kumulacji nie powinna dziwić, gdy uwzględni 
się różnice między przewidzianymi w nich instrumentami realizacji zbieżnych celów obu aktów 
prawnych oraz znaczeniem interesu publicznego. W podsumowaniu prof. Miąsik stwierdził m.in., 
że tam gdzie zakaz praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów znajduje zastosowa-
nie do praktyk godzących w suwerenność decyzji konsumenta, cele obu instytucji pokrywają się. 

17. Po przedstawieniu referatów prof. Wróbel otworzył dyskusję. Jako pierwszy wypowie-
dział się prof. dr hab. Sławomir Dudzik (WPiA UJ oraz partner odpowiedzialny za praktykę pra-
wa konkurencji w kancelarii SPCG Studnicki Płeszka Ćwiąkalski Górski). Zauważył on m.in., że 
sądy cywilne rozpoznają już sprawy o podobnym stopniu skomplikowania, co sprawy z zakresu 
prawa ochrony konkurencji (np. sprawy z zakresu odpowiedzialności menadżerów za szkodę czy 
takie, które dotyczą rynków finansowych). Wskazał także na konieczność zadbania o gwarancje 
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proceduralne w postępowaniach z zakresu ochrony konkurencji, także w trybie private enfor-
cement, w takim kierunku, jaki został obrany przez Trybunał Praw Człowieka na gruncie art. 6 
EKPCz, np. w sprawie Menarini. Wskazał również, że 25 lat stosowania prawa ochrony konku-
rencji w Polsce należy rozpatrywać także w świetle ewolucji orzecznictwa sądów. W nawiązaniu 
do referatu dot. interesu publicznego mec. Maciej Berger wskazał na konieczność wzięcia pod 
uwagę pomocy publicznej w świetle dyskutowanych tematów, w szczególności w zakresie pojęcia 
interesu publicznego. Odnosząc się do referatu mec. Sroczyńskiego, prof. UE dr hab. Bożena 
Borkowska z UE we Wrocławiu wskazała na jednolitość pojęcia „ekonomia”, a także na oparcie 
tzw. ekonomii behawioralnej na psychologii i na próbę, by przez takie pojęcie ekonomii psycho-
logowie znaleźli swoje miejsce w naukach społecznych.

18. Pierwsza sesja z obszaru prawa ochrony konkurencji w dniu 14 kwietnia 2015 r. była 
poświęcona problemom Przeciwdziałania ograniczeniom konkurencji a sprawiedliwość procedu-
ralna i prawa podstawowe w postępowaniach antymonopolowych. Sesję moderowali Wiceprezes 
UOKiK, Bernadeta Kasztelan-Świetlik, oraz mec. Tomasz Wardyński.

19. Referat pt. Zwalczanie karteli a prawo do rzetelnego procesu. Między kryminalizacją 
tradycyjną a ukrytą wygłosiła prof. dr hab. Małgorzata Król-Bogomilska, kierownik Zakładu 
Prawa Konkurencji INP PAN. Przedstawiła w nim sporne kwestie w prawie ochrony konkurencji. 
W przytoczonych przykładach referentka zadała pytania: jaki jest charakter spraw antymono-
polowych i sankcji za naruszenia prawa antymonopolowego?; czy EKPCz ma zastosowanie do 
praw przedsiębiorców mających osobowość prawną?; jak uchwycić pożądaną równowagę między 
prawami podmiotów i dążeniem do efektywności postępowań antymonopolowych?; czy zasadna 
jest zmiana modelu odpowiedzialności – w stronę kryminalizacji? We wnioskach końcowych, od-
nosząc się do problemu braku uzależnienia podjęcia kontroli przez Komisję Europejską (KE) od 
zgody sądu unijnego (ex ante), prof. Król-Bogomilska wskazała na potrzebę wzmocnienia gwa-
rancyjnej funkcji prawa antymonopolowego. Podkreśliła także potrzebę harmonizacji uregulowań 
krajowych, tak aby uniknąć zjawiska forum shopping, a także potrzebę zwiększenia przejrzystości 
prawa polskiego.

20. Dr Maciej Bernatt (Zakład Europejskiego Prawa Gospodarczego Wydziału Zarządzania 
UW), w swym referacie zatytułowanym Stosowanie art. 101–102 TFUE przez polski, czeski i sło-
wacki organ ochrony konkurencji, poruszył problematykę decentralizacji stosowania prawa kon-
kurencji. Zinterpretował krótko zebrane dane statystyczne dotyczące wydanych w tych krajach 
decyzji, w których znalazł zastosowanie art. 101 lub 102 TFUE, a następnie zweryfikował przed-
stawione hipotezy odnoszące się do znaczenia art. 11 rozporządzenia 1/2003. Zdaniem referenta, 
w Polsce nikły procent decyzji wydawanych na podstawie prawa UE może świadczyć o zbyt wąskim 
rozumieniu przesłanki „wpływu na handel między państwami członkowskimi”, a także o istnieniu 
innych przeszkód o charakterze proceduralnym. Kończąc referat, dr Bernatt sformułował postulat, 
żeby wprowadzić ilościowe, automatyczne kryteria świadczące o wystąpieniu przesłanki wpływu 
na handel między państwami członkowskimi, co mogłoby prowadzić do szerszego stosowania 
prawa UE w jej państwach członkowskich. 

21. Referat dr. Grzegorza Materny (dyr. Departamentu Ochrony Konkurencji UOKiK i ad-
iunkta w Zakładzie Prawa Konkurencji IN PAN) pt. Ograniczenie konkurencji jako czynnik limitu-
jący zastosowanie art. 6 ust.1 pkt 7 uokik do porozumień ingerujących w przebieg przetargów był 
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poświęcony praktycznemu problemowi nieuczciwego oddziaływania na przebieg i wyniki przetargów, 
postrzeganemu jako jedno z najpoważniejszych negatywnych ingerencji w reguły prawidłowego 
obrotu gospodarczego. Referent zwrócił uwagę na orzecznictwo, w którym występuje tendencja 
do generalnego kwalifikowania zachowań przedsiębiorców mieszczących się w opisie praktyk 
z art. 6 ust 1 pkt 7 uokik jako najpoważniejszych naruszeń uokik ze względu na cel. Dr Materna 
postulował, aby uwzględniać zróżnicowany charakter zmów przetargowych. Zdaniem referenta, 
sama zbieżność zachowań (uzgodnień) przedsiębiorców z opisem praktyk zawartych w uokik nie 
zawsze samodzielnie przesądza o spełnieniu przesłanki ograniczenia konkurencji. Czynnikiem 
limitującym zastosowanie art. 6 ust. 1 pkt 7 uokik do porozumień ingerujących w przebieg i wy-
niki przetargów powinna być zatem ich analiza w aspekcie wpływu na ograniczenia konkurencji.

22. Joanna Noga-Bogomilska (radca prawny w UOKiK) wygłosiła referat nt. Ochrona ta-
jemnicy przedsiębiorstwa w sprawach praktyk ograniczających konkurencję w polskim prawie 
antymonopolowym jako element zasady sprawiedliwości proceduralnej – wybrane zagadnienia. 
Jej zdaniem Prezes UOKiK przykłada wysoką wagę do wymogu utrzymywania tajemnicy przed-
siębiorstw pod ochroną. Element objęcia informacji tajemnicą wynika bowiem między innymi z po-
trzeby wzbudzenia zaufania do organu publicznego. Decyzja o objęciu danej informacji tajemnicą 
przedsiębiorstwa nie może jednak wynikać jedynie z woli przedsiębiorcy, trzeba bowiem zawsze 
wykazać, że dana informacja posiada wartość gospodarczą. Musi to być ponadto informacja, 
która nie była wcześniej publicznie dostępna, a jej udostępnienie może zagrozić przedsiębiorcy. 
Niemniej jednak referentka zaznaczyła, że nie można nie udzielić Urzędowi informacji stanowiącej 
tajemnicę przedsiębiorstwa, ponieważ byłoby to niezgodne z uokik. W końcowej fazie referatu 
autorka przedstawiła problem sporu między tajemnicą przedsiębiorstwa a prawem do wglądu do 
akt i prawem do bycia wysłuchanym.

23. Zagadnienie ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa zostało także poniekąd omówione 
w ramach referatu pt.: Przedmiotowy zakres obowiązku przekazywania przez przedsiębiorcę 
informacji organowi antymonopolowemu. Rozwiązanie polskie a rozwiązanie unijne był przed-
miotem referatu Anny Mlostoń-Olszewskiej (radcy prawnej w UOKiK). Referentka postawiła so-
bie pytanie, w jaki sposób uprawnienia dochodzeniowe Prezesa UOKiK różnią się od uprawnień 
dochodzeniowych Komisji? Odpowiadając na nie, wskazała, że wiążące dla przedsiębiorstw 
żądanie Komisji dostarczenia informacji przybiera formę decyzji, która podlega kontroli sądowej. 
Ponadto, Komisja może wykorzystać zgromadzone informacje jedynie w tym celu, dla jakiego 
je zgromadziła. Przedsiębiorstwa stosujące się do decyzji Komisji nie mogą być zmuszone do 
przyznania się, że dokonały naruszenia. Przedsiębiorstwo ma prawo odmowy odpowiedzi na 
pytanie zadane w formie zwykłego wniosku Komisji ze względu na wolność od samooskarżenia. 
Przedsiębiorstwo ma także prawo odmowy udzielenia informacji ze względu na poufność wymia-
ny informacji pomiędzy prawnikiem a jego klientem. Natomiast ograniczenie uprawnień Prezesa 
UOKiK do żądania przekazania informacji wiąże się jedynie z wymogiem wykazania, że żądane 
informacje są rzeczywiście niezbędne do wydania decyzji administracyjnej. W kontekście zasady 
autonomii proceduralnej państw członkowskich UE postawiła pytanie: czy w Polsce nie należałoby 
jednak odnieść się do standardów unijnych.

24. W referacie zatytułowanym Implementacja dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 
w sprawach niektórych przepisów regulujących dochodzenie roszczeń odszkodowawczych z tytułu 
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naruszenia prawa konkurencji państw członkowskich Unii Europejskiej dr Dominik Wolski (radca 
prawny w Jeronomo Martens) omówił przedmiot transpozycji dyrektywy 2014/104/UE regulują-
cej prywatnoprawne dochodzenie odszkodowań, która powinna zakończyć się do 27.12.2016 r., 
a także tryb prac nad nią. Wskazał ponadto na art. 3 dyrektywy dotyczący proklamacji pełnego 
odszkodowania, a także na art. 12 dyrektywy, na mocy którego następuje przerzucenie nadmier-
nego obciążenia. Zdaniem referenta trudności w implementacji może przysporzyć odpowiedzial-
ność solidarna, a także bieg terminu przedawnienia.

25. Sesja została zakończona ożywioną dyskusją. Prof. A. Fornalczyk wskazała na trudności 
związane z kalkulacją szkód z tytułu naruszenia reguł konkurencji. Jej zdaniem wynika to z braku 
odpowiednich danych od przedsiębiorców. Dyskutantka podkreśliła, że zbieranie takich danych 
przez przedsiębiorców jest konieczne dla zarządzania ryzykiem antymonopolowym. Marcin Berger 
natomiast nie zgodził się z opinią A. Mlostoń-Olszewskiej, że na gruncie polskiego prawa nie ma 
problemu ochrony prawa do obrony w kontekście zobowiązania przedsiębiorców dostarczania 
informacji organowi ochrony konkurencji. Przeciwnie, problem ten był żywo dyskutowany pod-
czas konsultacji ostatniej noweli uokik. Tak czy siak obecna regulacja jest daleka od doskonałości 
i wymaga zmian. Dr Bernatt dodał jeszcze, że sam fakt, że sprawa dotycząca tych kwestii jest 
aktualnie przedmiotem postępowania przed SN dowodzi istnienia tego problemu. Następnie trzy 
pytania do referentów skierował Tomasz Dec z delegatury UOKiK w Łodzi. W odniesieniu do re-
feratu D. Wolskiego zapytał o możliwy sposób implementacji art. 17 dyrektywy odszkodowawczej, 
przewidujący, że organ ochrony konkurencji może pomóc w kalkulacji szkody, jeżeli uzna to za 
właściwe. W nawiązaniu do tego pytania głos zabrała Sędzia Katarzyna Lis z Min. Sprawiedliwości, 
odpowiedzialna za implementację dyrektywy 2014/104. Podkreśliła ona, że w procesie uchwala-
nia dyrektywy organy ochrony konkurencji wyrażały obawy co do nałożenia na nie zobowiązania 
udzielania pomocy w kalkulacji szkody. Na drugie pytanie T. Deca, jak zapewnić równowagę między 
prawem dostępu do akt i prawem do obrony przedsiębiorcy, A. Młostoń-Olszewska odpowiedziała, 
że odmowa dostępu do aktu powinna być udzielana jedynie wyjątkowo i w ograniczonym zakre-
sie, np. tylko do tych części dokumentów, które zawierają tajemnice przedsiębiorstwa. Z uwagi 
na ograniczony czas dyskusji dr Materna nie mógł szczegółowo odpowiedzieć na trzecie pytanie 
T. Deca odnoszące się do zmów przetargowych, a zwłaszcza tego czy w prezentowanych kwe-
stiach konieczna jest zmiana uokik. 

26. Kolejną sesję, poświęconą Ekonomizacji prawa antymonopolowego w zakresie praktyk an-
tykonkurencyjnych i koncentracji, moderowali prof. dr hab. Anna Głębocka-Zielińska (z Uniwersytetu 
Ekonomicznego w Gdańsku) oraz prof. Sławomir Dudzik (Uniwersytet Jagielloński).

27. W referacie Ekonomizacja a kartele, dyrektor delegatury UOKiK we Wrocławiu, prof. 
WSB dr hab. Zbigniew Jurczyk, przedstawił zróżnicowanie ocen karteli dokonywane w różnych 
okresach historii gospodarczej i nurtach ekonomicznych. Zdaniem referenta kartele jako zjawi-
sko gospodarcze pojawiły się w II połowie XIX w., a ich głównym celem była chęć przetrwania 
kryzysów gospodarczych. Do drugiej wojny światowej kartele legalnie działały prawie we wszyst-
kich gospodarkach rynkowych. Prof. Jurczyk stwierdził dalej, że pozytywny stosunek tzw. szko-
ły historycznej do karteli wynikał z większej troski przypisywanej przez tę szkołę producentom 
aniżeli konsumentom. Pozytywny stosunek do karteli miała również austriacka szkoła ekonomii, 
według której kartele stanowią alternatywną formę organizacji dla rynku, pozwalającą na lepszą 
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koordynację decyzji przedsiębiorców. To, że kartele stanowią zagrożenie dla konkurencji zrozu-
miano, gdy okazało się, że nie są one strukturami przejściowymi i nie rozpadają się po ustąpie-
niu kryzysu. Ukazanie szkodliwości działalności karteli zawdzięczamy ekonomii neoklasycznej, 
która w oparciu o modele ekonomiczne wykazała ich nieefektywność zewnętrzną i wewnętrzną. 
W ramach prawa konkurencji nurt ekonomizacji rozpoczął się w latach 70. XX za sprawą tzw. 
szkoły chicagowskiej postulującej, że celem polityki konkurencji powinno być ustalenie, które 
zachowania przedsiębiorstw są antykonkurencyjne, a które proefektywne. Szkoła chicagowska 
postulowała wykorzystanie w polityce konkurencji takich narzędzi i teorii ekonomicznych, jak do-
brobyt konsumenta (efektywność alokacyjna i produkcyjna), teoria cen, ekonomia instytucjonalna 
(koszty transakcyjne), ekonomia behawioralna (badanie motywacji. Natomiast tzw. szkoła post-
-chicagowska postulowała, aby polityka konkurencji badała faktyczne skutki domniemanych praktyk 
monopolistycznych z punktu widzenia ich wpływu na dobrobyt konsumenta. Analiza ekonomiczna 
faktycznych skutków porozumień przybrała formę reguły rozsądku (rule of reason) w orzeczeniach 
amerykańskiego SN z połowy lat 70. dotyczących porozumień wertykalnych. W latach 80. ame-
rykański SN kontynuował podejście efektywnościowe, rozszerzając stosowanie reguły rozsądku 
również do porozumień horyzontalnych. Kończąc, referent wskazał, że w praktyce badanie fak-
tycznych skutków karteli przerasta możliwości sądów. Niemniej wpływ ekonomizacji na działania 
sądów jest widoczny. Coraz częściej dokonują one oceny karteli przez pryzmat ich skutków, które 
zostały opisane w modelach i teoriach ekonomicznych, np. w zakresie oceny rabatów, klauzul 
wyłącznościowych, sprzedaży wiązanej i pakietowej.

28. Prof. UE dr hab. Bożena Borkowska (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu) wygłosiła 
referat pt. Tworzenie konkurencji w branżach z monopolem naturalnym, w którym przedstawiła 
teoretyczne przesłanki nowej regulacji branż z monopolem naturalnym oraz efekty promowania 
konkurencji w tych branżach. Regulacja rynków zmierzająca do stworzenia konkurencji w bran-
żach z monopolem naturalnym jest praktyką stosunkowo nową i kontrowersyjną. Referentka 
wskazała, że ekonomia nie dostarcza jednoznacznych argumentów na rzecz tworzenia konku-
rencji w tych branżach. Na gruncie teorii ekonomicznej ścierają się bowiem dwie konkurencyjne 
hipotezy: z jednej strony hipoteza, że uruchomienie mechanizmu konkurencji spowoduje wzrost 
efektywności, z drugiej natomiast – hipoteza, że restrukturyzacja firm zasiedziałych spowoduje 
niedoinwestowanie branż z monopolem naturalnym. Prof. Borkowska stwierdziła, że zgodnie ze 
współczesną koncepcją monopolu naturalnego nieregulowany monopol naturalny może działać 
efektywnie pod warunkiem silnego zagrożenia potencjalną konkurencją. Z taką sytuacją mamy 
do czynienia na tzw. rynkach spornych, które cechują niskie bariery wejścia i wyjścia oraz dostęp 
potencjalnych konkurentów do tej samej technologii, co monopolista. Przykładem rynków spornych 
są rynki połączeń lotniczych między poszczególnymi miastami, na które ze względu na możliwość 
sprzedaży czy wynajęcia samolotu mogą wejść inni przedsiębiorcy bez ponoszenia wysokich kosz-
tów utopionych. Jednocześnie, w nawiązaniu do teorii kosztów transakcyjnych O. Williamsona, 
referentka podniosła, że naturalna tendencja do monopolizacji występuje w przypadku obrotu 
wysoce specyficznymi aktywami. Im wyższe koszty transakcyjne obrotu tymi aktywami, tym 
większe znaczenie mają dwustronne kontrakty oraz koordynacja transakcji w ramach jednego 
przedsiębiorstwa. W opinii referentki wprowadzanie konkurencji na tych rynkach prowadzi do prob-
lemu niedoinwestowania branży. Jej zdaniem problem ten jest widoczny np. w polskich sieciach 
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wodociągowych i kanalizacyjnych. Słuszność hipotezy o wzroście efektywności bądź hipotezy 
o niedoinwestowaniu branży weryfikowana jest poprzez reformę danej branży. Prof. Borkowska 
wskazała przykład reformy rynku elektroenergetycznego, gdzie wskutek nowej regulacji nastąpi-
ło niedoinwestowanie branży i wzrost cen energii elektrycznej. Analiza tych zagadnień prowadzi 
referentkę do wniosku, że w branżach zderegulowanych mamy do czynienia z eksperymentem 
testującym nowe hipotezy ekonomiczne, o trudnych do przewidzenia rezultatach.

29. Referat prof. KA dr hab. Konrada Kohutka z Krakowskiej Akademii im. A. Frycza-
Modrzewskiego zatytułowany Antykonkurencyjny cel lub skutek porozumienia w kontekście 
wertykalnego ustalania cen odsprzedaży służył przedstawieniu i ocenie antymonopolowej kwali-
fikacji wertykalnego ustalania cen odsprzedaży (tzw. RPM) w polskim sądownictwie i w praktyce 
UOKiK. Według referenta nieprawidłowe jest klasyfikowanie RPM jako ograniczenia konkurencji, 
gdy brakuje faktycznego lub prawdopodobnego ograniczenia konkurencji międzymarkowej. Na 
poparcie tej tezy prof. Kohutek przywołał orzeczenie sądu USA w sprawie Leegin, gdzie RPM 
zostało poddane ocenie na zasadzie rule of reason. Natomiast skrytykował on orzeczenie SN 
w sprawie Röben oraz decyzję UOKiK w sprawie Sphinx jako nadmiernie akcentujące rolę konku-
rencji cenowej wśród różnych form konkurencji. Zdaniem referenta cena (choć na pewno istotna) 
stanowi tylko jeden z obszarów konkurencji rynkowej. W zależności od branży cena może mieć 
mniejsze znaczenie. Występują rynki, na których nie ma konkurencji cenowej (np. rynki wyszuki-
warek internetowych). Prof. Kohutek stwierdził dalej, że o przynależności danego porozumienia 
do kategorii porozumienia zakazanego ze względu na cel lub ze względu na skutek nie powinien 
przesądzać sam rodzaj porozumienia. W efekcie postulował potrzebę zmiany przepisów prawa 
bądź jego interpretacji w kierunku traktowania RPM nie jako porozumień zakazanych ze względu 
na cel, lecz jako porozumień poddanych analizie na zasadzie reguły rozsądku.

30. U podstaw referatu dr. Bartosza Turno (radcy prawnego w dziale prawa konkurencji 
kancelarii WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr) pt. Definiowanie rynku właściwego w sprawach 
antymonopolowych z uwzględnieniem podejścia ekonomicznego – problemy, metodologia oraz 
propozycje rozwiązań alternatywnych legła teza, że to nie definicja rynku jest kluczowa w sprawach 
antymonopolowych, lecz ustalenie presji konkurencyjnej, a dzięki temu określenie siły rynkowej, 
która może skutkować ograniczeniem dobrobytu konsumentów. Referent argumentował, że defi-
niowanie rynku jest niezbędne w sprawach porozumień korzystających z wyłączenia de minimis, 
w sprawach naruszeń zakazanych ze względu na skutek oraz w kontroli koncentracji przedsię-
biorstw. Nie ma natomiast potrzeby definiowania rynku właściwego w sprawach dotyczących po-
rozumień zakazanych ze względu na cel. Dr Turno przedstawił problemy z definiowaniem rynku 
właściwego przy użyciu testu SSNIP (Small but Significant, Non-transistory Increase of Price). 
Następnie przedstawił własną propozycję usystematyzowanej oceny ograniczeń wpływających 
na graczy rynkowych wynikających z konkurencji (competitive constraints). Jednocześnie przed-
stawił występujące w literaturze ekonomicznej alternatywne rozwiązania w zakresie definiowania 
rynku właściwego. W zakresie kontroli koncentracji narzędziem tym jest bezpośrednie progno-
zowanie (za pomocą instrumentów ekonometrycznych) wpływu na koncentracji na zachowania 
jednostronne (unilateral effects) w zakresie wzrostu ceny zróżnicowanych produktów (Upward 
Pricing Pressure). Według dr. Turno koncepcja UPP wcale nie wydaje się łatwiejsza, szybsza ani 
też bardziej efektywna niż „tradycyjne” metody definiowania rynku właściwego ze względu na 



internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 2015, nr 5(4)        www.ikar.wz.uw.edu.pl

133 Sprawozdanie z 1. Polskiego Kongresu Prawa Konkurencji

brak odpowiednich danych pozwalających na jej szybkie przeprowadzenie. W podsumowaniu 
wystąpienia referent zauważył, że definicja rynku właściwego, mimo niedoskonałości, pozwala 
(zwłaszcza prawnikom) zachować niezbędną dyscyplinę (gwarantuje, że analiza nie będzie arbi-
tralna), ujmuje analizy ekonomiczne w pewne ramy organizacyjne i pojęciowe, przez co upraszcza 
oraz przyspiesza analizę antykonkurencyjnych skutków.

31. Autorami ostatniego referatu tej sesji, zatytułowanego Ekonomika ekonomizacji ochro-
ny konkurencji z perspektywy UOKiK – priorytety w stosowaniu narzędzi ekonomicznych, byli 
Paweł Ważniewski (Starszy Specjalista w Departamencie Analiz Rynku UOKiK) oraz dr Wojciech 
Dorabialski (Radca Prezesa w Departamencie Analiz Rynku UOKiK), prelegentem był zaś Paweł 
Ważniewski. Celem referatu było przedstawienie analizy wybranych metod ekonomicznych sto-
sowanych w ochronie konkurencji oraz określenie kierunku ekonomizacji optymalnego z perspek-
tywy UOKiK. Wstępem do analizy było wyjaśnienie źródeł i przyczyn rosnącego zaangażowania 
ekonomistów w ochronę konkurencji oraz krótkie streszczenie historii ekonomizacji ochrony kon-
kurencji na świecie i w Polsce. Następnie szczegółowo omówione zostały poszczególne obszary 
zastosowania teorii ekonomii oraz metod ekonomicznych. W szczególności chodzi o ochronę 
konkurencji sensu stricte przejawiającą się w orzecznictwie antymonopolowym oraz pozostałe 
działania będące domeną polityki konkurencji (ochrona konkurencji sensu largo). Fakty opisane 
w pierwszej części referatu stanowiły punkt wyjścia i tło do analizy „ekonomiki” wykorzystania 
narzędzi ekonomicznych przez UOKiK. Wynikiem analizy była lista priorytetów zastosowania eko-
nomii oraz zarys ścieżki rozwoju ekonomicznego podejścia w ochronie konkurencji przez UOKiK.

32. W dyskusji kończącej obrady drugiego dnia Kongresu poruszono wiele wątków ekono-
micznego podejścia do prawa konkurencji, takich jak efektywność prawa konkurencji, metody 
ekonomiczne w pracy UOKiK, wady analizy ekonomicznej czy połączenie prawa i ekonomii w po-
lityce konkurencji. Na wstępie, nawiązując do referatu prof. Kohutka, mec. Sroczyński wskazał na 
orzeczenie w sprawie ToolTechnic, w której australijski organ antymonopolowy uznał RPM za do-
zwolone, stosując regułę rozsądku. Mec. Sroczyński zadał również pytanie prof. Borkowskiej i prof. 
Jurczykowi o to, w jaki sposób rozumieją pojęcie „konkurencja dla konkurencji” i czy konkurencja 
powinna być celem samym w sobie. W odpowiedzi prof. Borkowska stwierdziła, że należy unikać 
takich ogólników i że modelowanie rynku od strony jego struktury nie zawsze przynosi oczekiwa-
ne rezultaty. Przestrzegła również przed uproszczeniem stosowanym w dyskusjach prawniczych, 
że regulacja „x” wywoła określony skutek „y”. Zdaniem prof. Jurczyka konkurencja nie jest celem 
samym w sobie i nie można jej zdefiniować bez odwołania się do konkretnego kontekstu aksjo-
logicznego. Konkurencja jest tylko drogą ku efektywności, a to właśnie efektywność jest celem. 
Prof. Borkowska dodała, że samo obliczanie efektywności konkurencji nie jest dla ekonomisty 
trudne. Problemem jest jednak taka interpretacja wyniku i modelu, którą można zastosować przy 
prawnym regulowaniu rynku. Następnie prof. Fornalczyk zapytała o metody ekonomiczne, jakimi 
UOKiK posługuje się obecnie, np. przy definiowaniu rynku właściwego. Zapytała natomiast o to 
dlatego, że jej zdaniem UOKiK powinien jasno wskazać przedsiębiorcom metody, którymi mogą 
się posłużyć w postępowaniu przed UOKIK. Odpowiadając, P. Ważniewski podał tylko przykład 
analizy substytucyjności transportu kolejowego i samochodowego. Jednocześnie zaproponował, 
że przy okazji następnego spotkania przedstawi dodatkowe przykłady spraw, w których UOKiK 
posłużył się metodami ekonomicznymi. A. Fornalczyk zgłosiła także postulat, aby UOKIK wyjaśniał 
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w uzasadnieniach decyzji metody analityczne, którymi się posługuje. Służyłoby to promocji me-
tod ekonomicznych (advocacy). W tym miejscu B. Turno wyraził obawę czy ekonomia powinna 
definiować stosowane w prawie konkurencji standardy, testy i reguły. Według niego nadmierne 
stosowanie przez UOKiK analizy ekonomicznej może skutkować niewydolnością systemu oraz 
niepewnością prawa. Natomiast prof. Skoczny wyraził opinię, że polityka konkurencji powinna 
łączyć prawo i ekonomię. Przywołał przykład krajów zachodnich, gdzie takie rozwiązanie przy-
nosi korzyści dla konkurencji. Zaznaczył również, że Departament Analiz Rynku UOKiK w ostat-
nim czasie zwiększył swoją rolę, choć jest wciąż na dorobku. Prof. Skoczny stwierdził również, 
że kancelarie prawne powinny zacząć stosować analizę ekonomiczną w prawie konkurencji. Na 
zakończenie dodał, że trudno będzie od razu zastosować analizę ekonomiczną do wszystkich 
praktyk naruszających prawo konkurencji. Zasugerował, żeby najpierw „przetestować” stosowanie 
narzędzi analizy ekonomicznej w stosunku do konkretnej antykonkurencyjnej praktyki. Na pytanie 
B. Targańskiego o zastosowanie analizy ekonomicznej w sprawach z zakresu ochrony konsumen-
tów, co było jednym z postulatów UOKIK w 2014 r. (początek kadencji obecnego Prezesa UOKIK), 
P. Ważniewski potwierdził, że również w stosunku do tej kategorii spraw analiza ekonomiczna 
jest stosowana. Jako przykład podał analizę zachowania banków wobec klientów posiadających 
kredyty we frankach szwajcarskich. Na koniec prof. Borkowska podzieliła się krytyczną uwagą, 
co do oczekiwań pokładanych w regulacji sektora usług finansowych (nowelizacja uokik), dającej 
większe uprawnienia. Zdaniem prof. Borkowskiej, takie działanie może przynieść skutek odmienny 
od zamierzonego, tj. zwiększenie kosztów, za które ostatecznie zapłacą podatnicy. 

33. Ostatnia sesja w dniu 14 kwietnia 2015 r., którą moderowały dr hab. A. Jurkowska-
Gomułka (Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie) oraz mec. Małgorzata Szwaj 
(partner w kancelarii Linklaters), była poświęcona problematyce negocjacyjnego stosowania 
prawa ochrony konkurencji. 

34. Referat wprowadzający pt. Negocjacyjne stosowanie prawa ochrony konkurencji – rzeczy-
wistość, istota, problemy, będący jednocześnie prezentacją wstępnych wyników badań, przedstawił 
prof. Tadeusz Skoczny (Zakład Europejskiego Prawa Gospodarczego Wydziału Zarządzania UW). 
Podkreślił on na wstępie, że problematyka negocjacyjnego stosowania prawa ochrony konkuren-
cji jest tematem będącym przedmiotem szeroko zakrojonej dyskusji zarówno w orzecznictwie, 
jak i w doktrynie na świecie. Zarówno praktyka, jak i doktryna prawa konkurencji znajdują się 
bowiem w kluczowym, a zarazem bardzo ciekawym momencie. Na przedstawicielach doktryny 
ciąży obowiązek wypracowania nomenklatury i terminologii związanej z omawianą koncepcją, na 
barkach praktyków natomiast – konieczność wypracowania zasad stosowania trybu negocjacyjne-
go w sprawach związanych ze stosowaniem prawa konkurencji. Zasadniczą część referatu prof. 
Skocznego stanowiła charakterystyka dwóch istniejących w rzeczywistości modeli stosowania prawa 
ochrony konkurencji – modelu spornego (konfrontacyjnego) i modelu negocjacyjnego (niekonfron-
tacyjnego). Referent stwierdził ponadto, że w ciągu ostatnich 10–12 lat nastąpiła istotna zmiana 
w charakterze relacji pomiędzy organami antymonopolowymi a przedsiębiorcami. Zmianie uległ 
również zakres i formy wpływu przedsiębiorców na rozstrzygnięcia organów antymonopolowych. 
Wstępne wyniki prowadzonych badań potwierdzają, że negocjacyjny model stosowania prawa 
konkurencji i uzyskiwane za jego pośrednictwem ugodowe rozstrzygnięcia zaczynają odgrywać 
coraz większą rolę. W swoim wystąpieniu prof. Skoczny zwrócił także uwagę na najważniejsze 
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korzyści i straty wynikające ze stosowania modelu negocjacyjnego oraz wskazał na wybrane 
problemy stosowania prawa ochrony konkurencji w tym modelu.

35. Wybrane instrumenty prawne, mogące mieć zastosowanie w ramach negocjacyjnego 
stosowania prawa ochrony konkurencji zostały omówione w ramach kolejnych wystąpień tej sesji. 
Referat mec. Małgorzaty Modzelewskiej de Raad (partnera w kancelarii prawnej Modzelewska 
Paśnik) pt. Decyzja zobowiązaniowa jako forma udziału przedsiębiorcy w rozstrzygnięciu organu 
antymonopolowego: korzyści i pułapki był poświęcony praktycznym aspektom instytucji decyzji 
zobowiązaniowej. W ocenie mec. Modzelewskiej de Raad kluczowe znaczenie dla efektywnego 
korzystania z instytucji decyzji zobowiązaniowej mają: kooperacja, współpraca i dialog między 
zainteresowanym przedsiębiorcą a organem antymonopolowym. Punktem wyjścia do przedsta-
wienia przez referentkę dwunastu prawd o decyzji zobowiązaniowej była krótka analiza procesu 
trzyletnich negocjacji warunków pomiędzy Komisją Europejską a firmą Google. Mec. Modzelewska 
de Raad podkreśliła, że wydanie decyzji zobowiązaniowej musi być poprzedzone prawdziwym, 
rzetelnym i intensywnym dialogiem pomiędzy organem antymonopolowym a przedsiębiorcą – 
obie strony muszą aktywnie brać udział w całej procedurze negocjacyjnej. Jej zdaniem skutki 
takiego rozstrzygnięcia mają de facto wpływ na cały rynek i wpływają na pozostałych przedsię-
biorców działających na tym rynku. Podnosząc temat testu rynkowego, referentka przedstawiła 
postulat jak najszerszego (również wielokrotnego) wykorzystywania tego instrumentu w sprawach 
antymonopolowych. Mec. Modzelewska de Raad zwróciła również uwagę na statystyki UOKiK 
potwierdzające, że decyzje zobowiązaniowe stanowią ponad połowę wszystkich rozstrzygnięć 
polskiego organu antymonopolowego w ostatnich latach i najczęściej wydawane są w sprawach 
dotyczących nadużywania pozycji dominującej. Jako istotne utrudnienie w osiągnięciu konsensusu 
pomiędzy organem antymonopolowym a przedsiębiorcą mec. Modzelewska de Raad wskazała 
fakt, że warunkiem sine qua non do wydania decyzji zobowiązaniowej jest konieczność wszczęcia 
postępowania wyjaśniającego przez UOKiK. W ocenie referentki toczące się postępowanie utrudnia 
dialog i zmniejsza efektywność negocjacji. Dialog przedsiębiorcy z organem antymonopolowym 
powinien rozpocząć się na możliwie wczesnym etapie, a w aktualnym stanie prawnym jest to nie-
zwykle trudny do uchwycenia moment pomiędzy wszczęciem postępowania antymonopolowego 
a uprawdopodobnieniem przez UOKiK zarzucanej przedsiębiorcy praktyki – jest to jedyny moment, 
w którym przedsiębiorca może zgłosić zobowiązania. W tym kontekście wysunięty został także 
postulat de lega ferenda, aby inicjatywa związana ze składaniem propozycji ewentualnych zobowią-
zań leżała także po stronie organu antymonopolowego. Wprowadzenie podstawy prawnej umoż-
liwiającej organowi antymonopolowemu składanie przedsiębiorcom propozycji działań, mających 
na celu usunięcie skutków ich niezgodnych z prawem ochrony konkurencji zachowań, dawałoby 
podstawy do pełnego zaangażowania UOKiK w proces negocjacji bez uszczerbku dla władczego 
charakteru decyzji zobowiązaniowej. Podsumowując swoje wystąpienie, mec. Modzelewska de 
Raad podkreśliła, że instytucja decyzji zobowiązaniowej wiąże się z licznymi korzyściami zarówno 
dla przedsiębiorcy, organu antymonopolowego, jak i dla całego rynku. Ponieważ bez wątpienia 
efekt rynkowy zobowiązań najszybciej osiągnie się przez działanie przedsiębiorcy, na którego te 
zobowiązania zostaną nałożone.

36. Dr hab. Anna Piszcz (Uniwersytet w Białymstoku), w referacie pt. Dobrowolne podda-
nie się karze pieniężnej w świetle ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów a Dyrektywa 
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odszkodowawcza zaprezentowała rozważania dotyczące tego czy stosownie do przepisów dyrek-
tywy odszkodowawczej informacje i dokumenty przekazywane przez przedsiębiorców w ramach 
procedury dobrowolnego poddania się karze pieniężnej mogą być ujawnione osobom trzecim. 
Sytuacja jest jednoznaczna w przypadku spraw rozpatrywanych na podstawie przepisów unijnych 
przez Komisję Europejską, ustawodawca unijny wyłączył bowiem zasadę ujawniania dowodów 
w stosunku do propozycji ugodowych (wyłączenie to ma charakter bezterminowy), jak również wobec 
wycofanych propozycji ugodowych (wyłączenie to ma charakter czasowy). W ocenie dr hab. Piszcz 
sytuacja nie jest już tak jednoznaczna w świetle przepisów krajowych, gdyż państwo członkowskie 
nie musi mieć procedury obejmującej propozycje ugodowe mieszczące się w definicji z dyrektywy. 
Referentka podkreśliła, że państwo członkowskie może mieć procedurę „ugodową”, której kształt 
nie pozwala uznać, że występują w niej propozycje ugodowe w rozumieniu Dyrektywy. Obowiązek 
transpozycji dyrektywy do prawa polskiego nie oznacza, że ustawodawca będzie miał obowiązek 
zmienić przepisy uokik regulujące polską procedurę dobrowolnego poddania się karze pieniężnej. 
Dyrektywa wymaga bowiem harmonizacji cywilnego prawa procesowego m.in. w zakresie, w jakim 
dotyczy ochrony propozycji ugodowych i ujawniania dowodów w postępowaniach z powództwa 
o odszkodowanie. Nie wymaga natomiast harmonizacji prawa konkurencji odnośnie do regulacji 
procedur ugodowych. W związku z tym, dopóki w przepisach uokik nie pojawią się propozycje 
ugodowe w rozumieniu art. 2 pkt 18 Dyrektywy, w sprawach z elementem unijnym nie będzie moż-
liwa w postępowaniach cywilnych skuteczna ochrona informacji i dowodów uzyskanych w związku 
z procedurą dobrowolnego poddania się karze pieniężnej. Postulat de lege ferenda przedstawiony 
w referacie dr hab. Piszcz odnosił się do kwestii konieczności dostosowania polskiej procedury do 
modelu unijnego ochrony dowodów pozyskanych w toku procedury dobrowolnego poddania się 
karze pieniężnej. Ponadto, w ocenie prof. Piszcz, polskiej procedury dobrowolnego poddania się 
karze pieniężnej nie można uznać ani za procedurę przyspieszoną, czy uproszczoną. Wynika to 
z faktu, że procedura ta może być rozpoczęta jedynie wtedy, gdy Prezes UOKiK zna już wstępne 
ustalenia postępowania antymonopolowego oraz przewidywaną treść decyzji, w tym wysokość 
kary pieniężnej, jaka zostanie na stronę nałożona.

37. Referat pt. Programy compliance jako narzędzie skutecznego wdrażania prawa konku-
rencji – metoda kija i marchewki?, wygłoszony przez dr Małgorzatę Kozak z kancelarii prawnej 
Affre & Wspólnicy, został poświęcony programom zgodności i ich roli w przestrzeganiu prawa 
konkurencji przez przedsiębiorców. W ocenie referentki programy zgodności znajdują się między 
modelem spornym i modelem negocjacyjnym stosowania prawa ochrony konkurencji. Dr Kozak 
wskazała również na zjawisko europejskiej kultury complience i pokrótce scharakteryzowała je 
na przykładzie polityki KE, francuskiej Autorité de la Concurrence oraz brytyjskiego Competition 
and Market Authority. Dr Kozak nawiązała także do wystąpienia Prezesa UOKiK, Adama Jassera, 
w dniu 24.11.2014 r., w którym szeroko odniósł się on do roli programów compliance z perspek-
tywy polskiego organu ochrony konkurencji. Referentka podkreśliła, że nie istnieje jednolita de-
finicja compliance, a rozumienie programów zgodności zależy od branży, w której dany program 
jest stosowany. Zdaniem dr Kozak nie istnieje też jeden model compliance. Niemniej jednak, jako 
podstawowe cechy programów zgodności wskazała ich dobrowolność i motywacyjny charakter. 
Za główny cel programów zgodności wprowadzanych i stosowanych przez przedsiębiorców 
uznać należy zapewnienie przestrzegania reguł prawa konkurencji. W podsumowaniu swojego 
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referatu dr Kozak zwróciła uwagę na fakt, iż pomimo pogłębionej analizy możliwości skutecznego 
stosowania programów zgodności, ciężko byłoby stworzyć program compliance uwzględniający 
wszystkie oczekiwane cechy i cele tego typu instrumentów. Ponadto, bez jasnej i jednoznacznej 
interpretacji przepisów trudno będzie mówić o kulturze compliance w polskim systemie prawa. 
Ad vocem do referatu dr Kozak, mec. M. Szwaj stwierdziła, że w jej w ocenie stosowanie progra-
mów compliance w przedsiębiorstwach nie powinno być modą (a jeżeli już, to nieprzemijającą) 
lecz klasyką. Zdaniem mec. Szwaj, sam program zgodności, jeżeli jest skutecznie wdrażany, 
przyczynia się do budowania kultury przestrzegania prawa konkurencji.

38. W ostatnim referacie tej sesji zatytułowanym Ile miejsca na negocjacyjne stosowanie pra-
wa w procedurze leniency? dr Antoni Bolecki (z kancelarii prawnej Greenberg Traurig Grzesiak) 
nawiązał do amerykańskich korzeni zarówno procedury leniency, jak i negocjacyjnego modelu 
stosowania prawa ochrony konkurencji. Referent podkreślił, że w Stanach Zjednoczonych blisko 
90% spraw prowadzonych przez organy antymonopolowe kończy się zawarciem ugody, a mo-
del negocjacyjnego stosowania prawa ochrony konkurencji uważany jest przez Amerykanów za 
najlepszy i najbardziej efektywny. W ocenie dr Boleckiego, przejawami modelu negocjacyjnego 
w polskim prawie ochrony konkurencji są: decyzja zobowiązaniowa, decyzja uwzględniająca do-
browolne poddanie się karze, decyzja wyrażającą warunkową zgodę na dokonanie koncentracji, 
a także współpraca przedsiębiorcy z organem antymonopolowym w ramach procedury lenien-
cy. Zdaniem referenta możliwości negocjacyjnego stosowania prawa konkurencji w procedurze 
leniency wynikają z: dyskrecjonalności kompetencji Prezesa UOKiK, ogólnych zasad KPA oraz 
wymogu współpracy wnioskodawcy leniency z UOKiK. Wskazane czynniki zostały po krótce 
omówione w ramach referatu. Dr Bolecki w swoim wystąpieniu wskazał również na obszary, które 
mogą stać się przedmiotem negocjacji pomiędzy przedsiębiorcą a UOKiK. Do obszarów nego-
cjacyjnych w ramach procedury leniency zaliczone zostały: zakres przedstawianych dowodów; 
zakres porozumienia; wysokość kary; dowody, które UOKiK jest w stanie uznać za wystarczająco 
wiarygodne; kwestie potencjalnego wprowadzania UOKiK w błąd i konsekwencje takiego działa-
nia dla przedsiębiorcy oraz negocjacje co do stanu prawnego w szczególności jego interpretacji 
i uwzględnienia tej lub innej linii orzeczniczej. Referent podkreślił, że nie ma pola do negocjacji 
pomiędzy przedsiębiorcą a UOKiK w zakresie statusu prawnego innych uczestników postępo-
wania, a także ustaleń dotyczących prawdy materialnej – wnioskodawca nie może negocjować 
z organem dostarczania dowodów pod określoną tezę.

39. Ostatni dzień Kongresu poświęcony był problematyce zwalczania nieuczciwej konkurencji. 
Pierwsza sesja, zatytułowana „Wielość dróg prawnych zwalczania czynów nieuczciwej konkuren-
cji”, moderowana była przez dr hab. Annę Piszcz z Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. 

40. W swoim referacie pt. Stosunek klauzuli generalnej względem szczególnych czynów nie-
uczciwej konkurencji prof. dr hab. Marian Kępiński (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza) dokonał 
analizy wzajemnych relacji między klauzulą generalną zawartą w art. 3 ust. 1 uznk a deliktami 
szczegółowymi określonymi w rozdziale drugim tej ustawy. Nawiązując do funkcji pełnionych 
przez art. 3 ust. 1 uznk, referent wyraził przekonanie, że ocena w świetle dobrych obyczajów jest 
nierzadko konieczna dla dokonania kwalifikacji określonego zachowania jako czynu nieuczciwej 
konkurencji. Jego zdaniem nie daje to jednak podstaw do generalnego stwierdzenia, że art. 3 ust. 1 
uznk określa dodatkowe warunki stosowania przepisów części szczegółowej ustawy. Prof. Kępiński 
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krytycznie odniósł się do praktyki orzeczniczej prowadzącej do wyłączenia stosowania przepisów 
rozdziału drugiego poprzez dodawanie do nich przesłanek z art. 3 ust. 1 uznk.

41. Prof. dr hab. Ryszard Skubisz (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej) zaprezentował 
referat pt. Cele i zakres zastosowania ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Dylematy 
trudnego sąsiedztwa z ustawą o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym. Referent 
zwrócił uwagę na trudności, jakie implementacja dyrektywy 2005/29/WE spowodowała w Polsce 
oraz w innych państwach członkowskich, które tradycyjnie przyjmowały zintegrowany model 
ochrony interesów przedsiębiorców, konsumentów oraz interesu publicznego. Prof. Skubisz pod-
dał w wątpliwość prawidłowość polskiej transpozycji dyrektywy, wskazując m.in. na zastąpienie 
pojęcia „staranności zawodowej” pojęciem „dobrych obyczajów”. Zdaniem referenta, mając na 
uwadze zupełny charakter harmonizacji dokonanej dyrektywą, konieczna może okazać się no-
welizacja ustawy w celu usunięcia wskazanej rozbieżności. De lege ferenda prof. dr hab. Skubisz 
postulował dalej idącą zmianę ustawy, która przywróciłaby zintegrowany model ochrony triady 
interesów uczestników rynku, pozostając jednocześnie w zgodności z wymogami prawa unijnego.

42. Dr hab. Paweł Podrecki (Uniwersytet Jagielloński), w swym referacie zatytułowanym 
Czyny nieuczciwej konkurencji jako podstawa dochodzenia roszczeń cywilnoprawnych w po-
stępowaniach grupowych podjął rozważania na temat dochodzenia roszczeń cywilnoprawnych 
w postępowaniach grupowych na podstawie przepisów uokik. Referent zwrócił uwagę na zasad-
niczą różnicę pomiędzy ochroną interesów gospodarczych na podstawie uokik a ochroną praw 
własności intelektualnej jako bezwzględnych praw podmiotowych. Zdaniem referenta odrębność ta 
wymaga, aby podczas dochodzenia roszczeń w związku z naruszeniem przepisów prawa konku-
rencji uwzględniać generalne zasady odpowiedzialności cywilnoprawnej, w szczególności funkcję 
kompensacyjną. Dr hab. P. Podrecki przybliżył następnie przesłanki prowadzenia postępowania 
grupowego, zwracając uwagę na występujące w praktyce trudności w spełnieniu przesłanki „tej 
samej lub takiej samej podstawy faktycznej roszczeń”. W podsumowaniu referent przedstawił 
najważniejsze korzyści oraz rodzaje ryzyka związane z dochodzeniem roszczeń z tytułu czynów 
nieuczciwej konkurencji w postępowaniach grupowych, akcentując potrzebę dokładnego badania 
przesłanek dopuszczalności takiego postępowania.

43. Referat dr. hab. Rafała Sikorskiego (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza) nt. Przedawnienia 
roszczeń odszkodowawczych w ramach prywatnoprawnego egzekwowania prawa konkurencji na 
tle nowej dyrektywy UE oraz regulacji państw członkowskich i prawa polskiego. Referent przedstawił 
najważniejsze aspekty, które należy rozważyć w toku prac legislacyjnych mających za przedmiot 
instytucję przedawnienia. Przenosząc swoje rozważania na grunt dyrektywy 2014/104/UE, dr hab. 
R. Sikorski wyraził przekonanie, że właściwym rozwiązaniem byłoby zróżnicowanie terminów dla 
skarg stand-alone oraz skarg follow-on. Zastosowanie pięcioletniego terminu przedawnienia także 
w sytuacjach, gdy powództwo odszkodowawcze zostaje wytoczone po wydaniu rozstrzygnięcia 
przez organ ochrony konkurencji może, zdaniem referenta, niepotrzebnie przedłużyć postępowa-
nie. Regulacja biegu terminu przedawnienia w dyrektywie private enforcement, w szczególności 
uzależnienie rozpoczęcia biegu terminu od elementu subiektywnego (wiedzy powoda), została 
oceniona zasadniczo pozytywnie.

44. Dr hab. Monika Namysłowska (Uniwersytet Łódzki) wygłosiła referat pt. Nieuczciwe prak-
tyki handlowe między przedsiębiorcami w prawie UE. Referentka przedstawiła dotychczasowy 
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dorobek prawny UE w dziedzinie prawa nieuczciwej konkurencji, zwracając uwagę na ograniczo-
ny zakres unormowań znajdujących zastosowanie do nieuczciwych praktyk handlowych między 
przedsiębiorcami. Taki stan rzeczy może jednak wkrótce ulec zmianie, o czym świadczy zapowiedź 
przyjęcia przez KE projektu dyrektywy w sprawie marketingu kierowanego do przedsiębiorstw. 
Dr hab. M. Namysłowska podkreśliła, że obecnie w UE nie są prowadzone prace dotyczące 
praktyk agresywnych oraz praktyk marketingowych niewprowadzających w błąd w relacjach B2B. 
Otwarta pozostaje również kwestia uwzględnienia odrębności stosunków wertykalnych oraz hory-
zontalnych w przyszłych regulacjach. Na koniec referentka zaapelowała o podjęcie dyskusji nad 
modelem ochrony w transakcjach między przedsiębiorcami, formułując tezę, że wprowadzenie 
nowych unormowań na poziomie unijnym może spowodować konieczność uchylenia uznk oraz 
napisania jej na nowo.

45. W ostatnim wystąpieniu tej sesji dr Anna Zientara (INP PAN) przedstawiła referat 
nt. Penalizacji prowadzenia działalności w formie systemu konsorcyjnego a zasada ne bis idem. 
Autorka dokonała analizy zbiegu podstaw karania przedsiębiorców prowadzących lub organizują-
cych działalność o takim charakterze, konkludując, że sankcjom z uokik mogą towarzyszyć sank-
cje o charakterze represyjnym na podstawie ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom 
rynkowym, prawa bankowego lub ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych. Referentka 
oceniła, że w świetle orzecznictwa TK oraz ETPCz przewidziana w uokik sankcja w postaci na-
łożenia kary pieniężnej również stanowi sankcję o charakterze represyjnym. Taka kwalifikacja 
prowadzi do wniosku, że w obecnym stanie prawnym może dochodzić do naruszenia zasady ne 
bis in idem. W konkluzji dr Zientara sformułowała postulat wprowadzenia przez ustawodawcę 
przepisów rozstrzygających w sposób generalny problem zbiegu odpowiedzialności karnej i ad-
ministracyjnej oraz gwarantujących ochronę nie tylko przed podwójnych ukaraniem, lecz także 
przed podwójnym sądzeniem.

46. Po przedstawieniu referatów dr hab. Anna Piszcz otworzyła dyskusję. Jako pierwsza głos 
zabrała dr hab. Beata Giesen, zgłaszając pewne zastrzeżenia do referatu prof. dr hab. Mariana 
Kępińskiego. Dr Giesen wyraziła pogląd, że przepisy ustanawiające szczegółowe delikty nieuczci-
wej konkurencji skonstruowane są wadliwie, przez co ich właściwa interpretacja wymaga odwo-
łania się do treści klauzuli generalnej. Prof. Kępiński w odpowiedzi zaznaczył, że nie wyklucza 
funkcji korygującej art. 3 ust. 1 uznk, lecz uważa ją za funkcję ostateczną. W ocenie referenta 
podstawowe znaczenie ma funkcja uzupełniająca, polegająca na stosowaniu art. 3 ust. 1 uznk 
do oceny zachowań sprzecznych z przepisami prawa lub z dobrymi obyczajami, które nie zostały 
uregulowane w części szczegółowej ustawy. Prof. Kępiński potrzymał swoje krytyczne stanowisko 
wobec praktyki wykorzystywania klauzuli generalnej do wyłączania stosowania deliktów szcze-
gółowych z powoływaniem się na brak interesu przedsiębiorcy. Pokreślił, że przedsiębiorca może 
również występować w interesie ogólnym, natomiast brak interesu może mieć znaczenie tylko 
w sprawach odszkodowawczych. Dr Dominik Wolski natomiast zwrócił się do dr. hab. Sikorskiego 
z prośbą o doprecyzowanie, czy jego zdaniem, dokonując implementacji dyrektywy 2014/104/
UE do prawa polskiego, należy wydłużyć termin przedawnienia w sprawach stand-alone ponad 
5-letni termin przewidziany w dyrektywie. Wskazał on również na inny ważny aspekt konstrukcji 
przedawnienia, a mianowicie na wpływ wszczęcia postępowania przez organ antymonopolowy 
na bieg terminu przedawnienia. Dr Sikorski odpowiedział, że nie formułuje postulatu wydłużenia 
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terminu przedawnienia w przypadku skarg stand-alone, lecz uważa, że lepszym rozwiązaniem 
byłby krótszy termin w przypadku skarg follow-on. Refleksja na ten temat miała przy tym charak-
ter akademicki, ponieważ model harmonizacji przewidziany w dyrektywie private enforcement 
wyklucza przyjmowanie krótszych terminów przez prawodawców krajowych. W odniesieniu do 
drugiego pytania dr Sikorski opowiedział się za zawieszeniem biegu terminu przedawnienia 
w momencie wszczęcia postępowania przez Prezesa UOKiK, stwierdzając, że jego przerwanie 
mogłoby niepotrzebnie wydłużyć postępowanie. Kolejny dyskutant, mec. Robert Gago, odnosząc 
się do problemu relacji między uznk a uokik wyraził wątpliwość, czy usunięcie interesu konsu-
menta z art. 3 ust. 1 uznk nie było jednak zmianą o charakterze normatywnym, która powinna 
mieć wpływ na stosowanie przepisów uokik dotyczących praktyk naruszających zbiorowe interesy 
konsumentów. W odpowiedzi prof. Skubisz wyraził przekonanie, że na gruncie obowiązujących 
przepisów należy w dalszym ciągu stosować art. 24 uokik do czynów nieuczciwej konkurencji, 
apelując przy tym o powołanie w UOKiK wyspecjalizowanego zespołu, który zająłby się analizą 
tych złożonych problemów.

47. Druga środowa sesja z zakresu zwalczania nieuczciwej konkurencji poświęcona była prob-
lemom stosowania zakazów czynów nieuczciwej konkurencji. Moderatorami tej części Kongresu 
byli prof. Marian Kępiński oraz prof. Ryszard Skubisz. 

48. Referat nt. Ochrony oznaczeń odróżniających w prawie zwalczania nieuczciwej konku-
rencji. Dylematy wokół charakteru cywilnoprawnego reżimu ochrony wygłoszony został przez 
dr Łukasza Żelechowskiego (Uniwersytet Warszawski). Referent postawił na wstępie pytanie 
o charakter ochrony przyznanej oznaczeniom odróżniającym (bezwzględne prawo podmiotowe 
czy odpowiedzialność deliktowa). Jak stwierdził, konsekwencje przyjętej kwalifikacji stanowią 
punkt wyjścia dla dalszych rozważań dotyczących zasad obrotu oznaczeniami odróżniającymi 
chronionymi w uznk. Następnie dr Żelechowski przeszedł do omówienia pojęcia „oznaczenia 
odróżniającego” i rozwinął kwestię potencjalnych podstaw bezwzględnych praw podmiotowych 
do oznaczeń odróżniających. Referent przedstawił również istotne przesłanki ochrony z punktu 
widzenia kwalifikacji reżimu ochrony.

49. Dr Jarosław Dudzik (Uniwersytet Marie Curie-Skłodowskiej) przedstawił referat pt. 
Legitymacja czynna na podstawie przepisów UZNK – aktualne problemy. Swoje wystąpienie re-
ferent rozpoczął od omówienia zakresu legitymacji w oparciu o art. 18 UZNK oraz definicji „przed-
siębiorcy”. Następnie w oparciu o istniejące orzecznictwo, omówił przesłankę uczestniczenia 
w działalności gospodarczej. Druga część wystąpienia dr Dudzika poświęcona została statusowi 
zagranicznej spółki dominującej jako przedsiębiorcy w rozumieniu art. 2 uznk. Również w tym 
zakresie referent odniósł się do istniejącego orzecznictwa.

50. Referat pt. Zakres zastosowania przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 
dotyczących ochrony geograficznych oznaczeń pochodzenia został przedstawiony przez dr Edytę 
Całkę (Uniwersytet Marie Curie-Skłodowskiej). W pierwszej kolejności referentka omówiła rozu-
mienie oznaczenia geograficznego, także w kontekście tzw. przeciętnego odbiorcy. Następnie 
przedstawiła kategorie produktów, do których odnoszą się oznaczenia geograficzne, wraz z kon-
kretnymi przykładami, a także ich klasyfikację. Druga część prezentacji poświęcona została mode-
lom ochrony oznaczeń geograficznych wraz ze wskazaniem źródeł prawa, z których taka ochrona 
wynika (prawo międzynarodowe, europejskie, polskie). W swoim wystąpieniu dr Całka położyła 
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szczególny nacisk na istniejący w tym zakresie porządek unijny, omawiając najważniejsze źródła 
prawa pochodnego oraz wybrane orzeczenia TSUE. 

51. Swój referat zatytułowany Zakaz nieuczciwego naśladownictwa w art. 13 uznk w kontek-
ście rozbudowanej ochrony postaci produktu w prawie własności intelektualnej z uwzględnieniem 
prawa UE, dr Anna Tischner (Uniwersytet Jagielloński) rozpoczęła od przedstawienia zakazu, 
o którym mowa w art. 13 uznk na tle dostępnych form ochrony postaci produktu w dwóch ujęciach 
czasowych, tj. z roku wejścia w życie uznk oraz z perspektywy teraźniejszej. Następnie poddała 
analizie relacje zewnętrzne regulacji dotyczącej naśladownictwa z prawem własności intelektu-
alnej oraz relacje wewnętrzne w prawie uczciwości konkurencji. Drugą część referatu referentka 
poświęciła wybranym zagadnieniom konstrukcji nieuczciwego naśladownictwa, w tym m.in. do-
tyczącym postaci produktu, niewolniczemu naśladownictwu czy rynkowej tożsamości produktu.

52. Ostatni referat tej sesji i całego Kongresu pt. Pobieranie opłaty za przyjęcie towaru do 
sprzedaży – praktyka uzasadniona wolnością gospodarczą czy czyn nieuczciwej konkurencji? 
Kontrowersje wokół wykładni art. 15 ust. 1 pkt 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 
zaprezentowany został przez dr hab. Beatę Giesen (Uniwerystet Łódzki). Swoje wystąpienie re-
ferentka rozpoczęła od przedstawienia problematyki związanej z tzw. opłatami półkowymi oraz 
kontrowersjami, które od jakiegoś czasu powodują. W tym względzie szeroko zaprezentowała 
stanowisko judykatury oraz doktryny, wskazując na najważniejsze punkty sporne, które wystę-
pują w przypadku art. 15 ust. 1 pkt 4 uznk. W drugiej części swojego wystąpienia dr hab. Giesen 
przedstawiła własne poglądy dotyczące tzw. opłat półkowych, odnosząc się do takich kwestii, jak 
zakres podmiotowy zakazu pobierania opłat czy przesłanki „nieuczciwości” utrudniania dostępu 
do rynku.

Dariusz Aziewicz 
Doktorant w Zakładzie Europejskiego Prawa Gospodarczego Wydziału Zarządzania UW;  
e-mail: darek.aziewicz@gmail.com
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Doktorantka w Katedrze Europejskiego Prawa Gospodarczego Wydziału Prawa i Administracji UŁ; 
e-mail: ajablonowska@wpia.uni.lodz.pl
Teresa Kaczyńska
Doktorantka w Katedrze Prawa Gospodarczego Publicznego Wydziału Prawa Uniwersytetu 
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Sprawozdanie z zorganizowanej przez ICC Polska  
inauguracji polskiej edycji ICC Antitrust Compliance Toolkit  

(Zestawu narzędzi ICC do tworzenia programów 
przestrzegania prawa konkurencji) 

(9 czerwca 2015 r., Centrum Konferencyjne UOKiK, Warszawa) 

W dniu 9 czerwca 2015 roku w Centrum Konferencyjnym Urzędu Ochrony Konkurencji 
i Konsumentów (dalej: UOKiK) odbyła się zorganizowana przez International Chamber of 
Commerce Polska (dalej: ICC) uroczysta inauguracja ICC Antitrust Compliance Toolkit. Celem 
powyższej uroczystości było zaprezentowanie licznie zgromadzonym gościom, reprezentującym 
środowisko przedsiębiorców, praktyków z kancelarii prawnych oraz akademików, opracowanego 
przez Komisję Konkurencji ICC oraz spolszczonego pod egidą Komisji Konkurencji ICC Polska 
tzw. Zestawu narzędzi ICC do tworzenia programów przestrzegania prawa konkurencji, stanowią-
cego zbiór praktycznych narzędzi i wskazówek dla przedsiębiorców chcących wdrożyć program 
compliance w swojej firmie.

Konferencję otworzył Przewodniczący Komisji Konkurencji ICC Polska Wojciech Kowalewski, 
który przywitał licznie przybyłych uczestników. W swoim wystąpieniu Przewodniczący Komisji 
Konkurencji ICC Polska wskazał na główne założenia ICC Antitrust Compliance Toolkit oraz pod-
kreślił cele jego wdrażania przez przedsiębiorstwa, tj. zwiększanie poziomu przestrzegania prawa 
konkurencji oraz budowę kultury compliance. Po krótkim wprowadzeniu oraz zaprezentowaniu 
programu konferencji Przewodniczący Komisji Konkurencji ICC Polska oddał głos Wiceprezes 
UOKiK Bernadetcie Kasztelan-Świetlik oraz Dyrektorowi Centrum Studiów Antymonopolowych 
i Regulacyjnych (CARS) prof. dr hab. Tadeuszowi Skocznemu, którzy wygłosili przemówienia 
rozpoczynające konferencję.

Wiceprezes UOKiK Bernadeta Kasztelan-Świetlik w pierwszej kolejności wskazała na istotę 
compliance, które w jej ocenie stanowi element szeroko rozumianej kultury w biznesie, przyczynia-
jący się do większego przestrzegania prawa konkurencji i budowy ogólnego dobrobytu. Podkreśliła 
również szereg zalet wynikających z wdrażania programów compliance przez przedsiębiorstwa, 
pośród których wymieniła: tworzenie realnego mechanizmu zapobiegania naruszeniom prawa 
konkurencji, ochronę przed utratą dobrej reputacji firmy oraz budowę wzajemnego zaufania kon-
trahentów i konsumentów. W dalszej części swojego wystąpienia Wiceprezes UOKiK wskazała na 
kluczowe elementy programów compliance, które powinny się znaleźć w mechanizmie wdrażanym 
przez przedsiębiorstwa w celu zapewnienia jego większej skuteczności. W ocenie Wiceprezes 
UOKiK są nimi: zaangażowanie kadry zarządzającej ryzykiem we wdrażanie i monitorowanie 
funkcjonowania programu compliance, zagwarantowanie bezpośredniego wsparcia zarządu dla 
pracowników odpowiedzialnych za prowadzenie polityki compliance oraz stworzenie systemu 
wczesnego wykrywania i raportowania naruszeń. Kończąc swoje wystąpienie, Wiceprezes UOKiK 
odniosła się do roli UOKiK we wdrażaniu programów compliance przez przedsiębiorstwa. Jak 
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podkreśliła, pomimo iż Urząd popiera tworzenie programów compliance przez przedsiębiorstwa, 
nie jest w stanie kontrolować ani zatwierdzać programów proponowanych przez poszczególne 
podmioty. Dodatkowo, w ocenie UOKiK samo posiadanie kodeksu dobrych praktyk czy programu 
compliance nie może być uznane za okoliczność łagodzącą w przypadku dopuszczenia się przez 
dane przedsiębiorstwo naruszenia prawa konkurencji.

Jako kolejny wystąpił Dyrektor CARS prof. dr hab. Tadeusz Skoczny. W swoim przemówieniu 
skupił się na dotychczasowych oraz planowanych pracach w dziedzinie programów compliance po-
dejmowanych przez Radę Doradczą przy Prezesie UOKiK oraz Centrum Studiów Antymonopolowych 
i Regulacyjnych. Wśród podejmowanych prac prof. dr hab. Tadeusz Skoczny wymienił projekt ba-
dawczy CARS dotyczący programów compliance oraz przygotowywaną przez CARS konferencję 
na temat programów compliance w kontekście skuteczności ochrony konkurencji, planowaną na 
styczeń 2016 r. Prof. dr hab. Tadeusz Skoczny wskazał również na podjętą przez Stowarzyszenie 
Prawników Przedsiębiorstw inicjatywę opracowania, we współpracy z UOKiK, CARS oraz innymi 
stowarzyszeniami modelowego programu compliance adresowanego do polskich przedsiębiorstw.

Po wystąpieniach inauguracyjnych odbyła się prezentacja „Zestawu Narzędzi ICC do Tworzenia 
Programów Przestrzegania Prawa Konkurencji” oraz warsztaty z udziałem przedstawicieli działów 
compliance trzech przedsiębiorstw – PZU S.A., Siemens Sp. z o.o. i Canon Polska Sp. z o.o. 

Prezentacji „Zestawu Narzędzi ICC do Tworzenia Programów Przestrzegania Prawa Konkurencji” 
dokonał przedstawiciel Komisji Konkurencji ICC Polska mec. Marcin Trepka. Podczas swojego 
wystąpienia wskazał na coraz większe trudności przedsiębiorców ze zrozumieniem rosnącej liczby 
przepisów antymonopolowych i regulacyjnych oraz konieczność ciągłego dostosowania prowa-
dzonej działalności do zmieniających się warunków rynkowych. W tym kontekście, mec. Marcin 
Trepka podkreślił konieczność wdrażania efektywnych mechanizmów compliance, które z jednej 
strony mają na celu zwiększenie świadomości pracowników przedsiębiorstw w dziedzinie prawa 
konkurencji, z drugiej zaś – pozwalają na zapobieganie jego naruszeniom. Mec. Marcin Trepka 
dokonał szczegółowego opisu „Zestawu Narzędzi ICC do Tworzenia Programów Przestrzegania 
Prawa Konkurencji” oraz wskazał na jego główne zalety, tj. łatwość analizy i zrozumienia (tzw. user-
-friendly approach) oraz dostępność dla małych i średnich przedsiębiorstw. Mec. Trepka podkreślił 
jednocześnie, że propozycja zawarta w analizowanej publikacji ICC nie może być uznana za roz-
wiązanie uniwersalne, a program compliance wdrażany przez każde z przedsiębiorstw wymaga 
jego każdorazowego dostosowania do istniejącego ryzyka, wymagań regulacyjnych, tendencji 
rynkowych i potrzeb zainteresowanego podmiotu. 

Po prezentacji „Zestawu Narzędzi ICC do Tworzenia Programów Przestrzegania Prawa 
Konkurencji” głos w dyskusji zabrali przedstawiciele przedsiębiorstw. 

Jako pierwszy wystąpił Dyrektor Biura Compliance PZU S.A. Marcin Góral. W swoim wystą-
pieniu wskazał na nowatorski charakter programów compliance w polskim środowisku bizneso-
wym oraz konieczność ich rozwoju i ciągłego doskonalenia. Jak bowiem podkreślił, wdrażanie 
skutecznych programów compliance może przyczynić się do zwiększenia jakości prowadzonej 
działalności, a w dłuższej perspektywie czasowej do podnoszenia standardu życia społecznego. 
Wśród głównych zalet programów compliance wymienił poprawę jakości funkcjonowania przed-
siębiorstw, zapewnienie wyższego poziomu bezpieczeństwa prawnego oraz większą świadomość 
pracowników w zakresie obowiązujących ich zasad i przepisów.
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Jako drugi referent wystąpił Dyrektor ds. Compliance (Regional Compliance Officer) Siemens 
Sp. z o.o. Marcin Szczepański. Rozpoczynając swoje wystąpienie, Marcin Szczepański wskazał 
na główny impuls, który doprowadził do wdrożenia skutecznego programu compliance w ramach 
reprezentowanego przez niego podmiotu. Jak podkreślił, była nim afera korupcyjna z lat 2006–2007,  
która obnażyła nieskuteczność dotychczas istniejących rozwiązań oraz skłoniła władze przed-
siębiorstwa do podjęcia bardziej efektywnych działań na przyszłość. Działania opisywane przez 
Marcina Szczepańskiego polegały na stworzeniu programu compliance obejmującego nastę-
pujące dziedziny: korupcja, konkurencja, dane osobowe, pranie brudnych pieniędzy. Odnosząc 
się do głównych elementów omawianego programu, Marcin Szczepański wskazał na jego trzy 
zasadnicze filary mające zapewnić właściwe funkcjonowanie programu compliance w przedsię-
biorstwie, tj. skuteczne zapobieganie naruszeniom, wykrywanie ewentualnych naruszeń oraz 
szybkie reagowanie.

Cześć warsztatową konferencji zakończył Dyrektor Działu Prawnego Canon Polska Sp. z o.o. 
mec. Rafał Skowroński. W swoim wystąpieniu dokonał opisu programu compliance funkcjonu-
jącego w Canon Polska Sp. z o.o. oraz wskazał na jego najistotniejsze elementy, tj. szkolenia 
dla pracowników, regularne spotkania ewaluacyjne oraz bezpośrednie zaangażowanie zarządu 
w tworzenie i monitorowanie funkcjonowania programu. Dodatkowo, mec. Rafał Skowroński pod-
kreślił ogromne znaczenie procedury zgłaszania naruszeń (tzw. whistleblowing) dla właściwego 
funkcjonowania programu compliance w przedsiębiorstwie.

Ostatnia cześć konferencji była poświęcona debacie przedstawicieli środowisk prawniczych 
i naukowych na temat programów compliance. Moderatorem panelu był Przewodniczący Komisji 
Konkurencji ICC Polska Wojciech Kowalewski, a głos w dyskusji zabrali:

– Ewelina Stępnik (Dyrektor Biura Prezesa UOKiK), która analizowała znaczenie programów 
przestrzegania prawa konkurencji z punktu widzenia UOKiK, wskazując na pozytywny charakter 
działań podejmowanych przez przedsiębiorstwa w celu wdrożenia programów zgodności, jed-
nocześnie podkreślając brak gotowości UOKiK do uwzględniania programów compliance jako 
okoliczności łagodzącej ewentualne naruszenie prawa konkurencji przez podmiot posiadający 
ów program;
– dr Wojciech Nagiel (Compliance Officer, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie), 

który podjął zagadnienie inicjatyw antitrust compliance w kontekście dobrych praktyk spółek 
notowanych na GPW, wskazując na konieczność coraz szerszej samoregulacji ze strony 
przedsiębiorstw, obejmującej w szczególności zagadnienia związane z przestrzeganiem 
prawa konkurencji;

– mec. Iwona Terlecka (Clifford Chance), która podjęła kwestię wdrażania „Zestawu Narzędzi 
ICC do Tworzenia Programów Przestrzegania Prawa Konkurencji” przez małe i średnie 
przedsiębiorstwa, wskazując na jego ogromne znaczenie z punktu widzenia podmiotów po-
siadających ograniczone zasoby kadrowe i finansowe na opracowanie własnego programu;

– dr Bartosz Turno (WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr), który analizował kwestię skuteczności 
programów compliance, wskazując na konieczność ich ciągłego udoskonalania i dostoso-
wania do potrzeb każdego z przedsiębiorstw (tzw. tailor-made approach), a także na brak 
możliwości opracowania programu uniwersalnego odpowiadającego wymaganiom każdego 
podmiotu;
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– Maciej Gac (CARS), który podjął analizę podejścia do programów compliance w wybranych 
państwach członkowskich Unii Europejskiej, wskazując na odmienność stanowisk prezen-
towanych przez organy ochrony konkurencji różnych państw w zakresie szczegółowych 
elementów programu compliance, zasad jego funkcjonowania oraz konsekwencji wdrożenia. 
Dodatkowo, Maciej Gac wskazał na brak innowacyjnych rozwiązań w dziedzinie programów 
compliance ze strony Komisji Europejskiej, które w jego ocenie mogłyby przyczynić się do 
budowy większej jednolitości w ramach podejścia do programów compliance w ramach Unii 
Europejskiej oraz skłonić przedsiębiorstwa do ponoszenia istotnych kosztów związanych 
z wdrażaniem i zapewnianiem prawidłowego funkcjonowania omawianych programów.
Konferencję zakończyło krótkie wystąpienie Prezesa UOKiK Adama Jassera, w którym pod-

kreślił on poparcie UOKiK dla wszelkich działań samoregulacyjnych pochodzących ze środowiska 
przedsiębiorstw. Prezes UOKiK pozytywnie ocenił inicjatywę ICC polegającą na opracowaniu 
„Zestawu narzędzi ICC do tworzenia programów przestrzegania prawa konkurencji”, jednocześ-
nie jednak dodając, że rola UOKiK w zakresie compliance powinna się ograniczyć jedynie do 
wspierania ewentualnych inicjatyw ze strony przedsiębiorców i nie może polegać na doradztwie 
w zakresie compliance udzielanym poszczególnym podmiotom. Prezes UOKiK wyraźnie podkre-
ślił, że źródłem inicjatyw w zakresie programów compliance nie powinien być sektor publiczny, 
zachęcając tym samym przedsiębiorców i ich stowarzyszenia do podejmowania aktywnych działań 
na rzecz budowy efektywnych programów przestrzegania prawa konkurencji.

Maciej Gac
Doktorant w Katedrze Prawa Europejskiego UJ oraz w Katedrze Prawa Europejskiego, 
Międzynarodowego i Porównawczego Uniwersytetu w Tuluzie; e-mail: maciej.gac@uj.edu.pl
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Sprawozdanie
z Drugiego Polsko-Portugalskiego Seminarium Doktoranckiego

(1 lipca 2015 r., Białystok)

W dniu 1 lipca 2015 r. na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku (dalej: WP UwB) od-
było się Drugie Polsko-Portugalskie Seminarium Doktoranckie poświęcone problematyce prawa 
konkurencji w Portugalii i Polsce. Pierwsze seminarium odbyło się z inicjatywy prof. Sofii Pais 
(Católica Porto Law School, Catholic University of Portugal) 13 maja 2015 r. w Porto z udziałem 
m.in. czworga reprezentantów WP UwB – dr hab. Anny Piszcz, dr. Macieja Etela i dwóch dokto-
rantek: Marleny Kadej-Barwik i Pauliny Korycińskiej. Drugie seminarium, zorganizowane przez 
Katedrę Prawa Gospodarczego Publicznego WP UwB, poprowadziła dr hab. Anna Piszcz. Wzięli 
w nim udział m.in. prof. Sofia Pais oraz dr Maciej Etel.

Jako pierwsza głos zabrała Rita Leandro Vasconcelos, doktorantka prof. Sofii Pais. W ramach 
przygotowanego referatu pt. Public enforcement tools – How far can the Portuguese Competition 
Authority go? przedstawione zostały najistotniejsze informacje w zakresie procedury i postępowań 
prowadzonych przez portugalski organ antymonopolowy (Autoridade da Concorrência). Organ ten 
– jako niezależna jednostka – został powołany dopiero w 2003 r., przejmując prawa i obowiązki 
dwóch podmiotów należących bezpośrednio do struktury portugalskiej administracji państwowej.

Portugalski organ antymonopolowy został wyposażony – na mocy nowelizacji portugalskiej 
ustawy o ochronie konkurencji z 2012 r. – w tożsame narzędzia i uprawnienia, jakie posiada 
Komisja Europejska w celu zapewnienia przestrzegania przepisów prawa antymonopolowego, 
takie jak: możliwość przeprowadzenia kontroli z przeszukaniem (inspection), zastosowanie pro-
cedury ugodowej (settlement procedure) czy też możliwość zakończenia postępowania poprzez 
wydanie decyzji zobowiązującej (commitment decision). Postępowania dotyczące porozumień 
ograniczających konkurencję i nadużywania pozycji dominującej, a więc naruszające zakazy, 
o których mowa w art. 9 i art. 11 portugalskiej ustawy o ochronie konkurencji (stanowiących od-
powiedniki art. 101 i 102 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej), są wszczynane zarówno 
z urzędu, jak i na wniosek. Niemniej jednak, portugalski organ antymonopolowy – podobnie jak 
Prezes UOKiK – nie jest związany wnioskiem (zawiadomieniem) złożonym przez podmiot trze-
ci, z tą istotną różnicą, iż stronie, której wniosek został oddalony, tj. postępowanie nie zostało 
wszczęte, przysługuje odwołanie od takiej decyzji portugalskiego organu antymonopolowego. 
Wszelkie działania podejmowane przez Autoridade da Concorrência związane są z ochroną in-
teresu publicznego, który to interes – podobnie jak w Polsce – przejawia się poprzez promocję 
i ochronę konkurencji, stanowiącej podstawę gospodarki rynkowej i zapewniającej efektywne 
funkcjonowanie rynków z jednoczesnym uwzględnieniem interesów konsumentów. W swoim 
wystąpieniu Rita Leandro Vasconcelos wielokrotnie podkreślała, że prawo konkurencji nie może 
służyć ochronie interesów prywatnych.

Omawiając poszczególne uprawnienia i narzędzia, które posiada Autoridade da Concorrência, 
Rita Leandro Vasconcelos wyjaśniła, iż w toku prowadzonych postępowań, portugalski organ 
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antymonopolowy może żądać – zarówno od przedsiębiorców (stron postępowania), jak i pod-
miotów trzecich – przekazania informacji, jak również złożenia oświadczeń. Portugalskiemu 
organowi antymonopolowemu przysługuje także uprawnienie do zajęcia przedmiotów. Jeżeli 
strona postępowania lub podmiot trzeci nie spełni ww. żądań kierowanych do nich przez organ 
antymonopolowy, Autoridade da Concorrência może nałożyć karę pieniężną. Przedstawiając 
zasady przeprowadzania kontroli z przeszukaniem, Rita Leandro Vasconcelos zwróciła uwagę, 
iż zgodę na przeszukanie pomieszczeń należących do przedsiębiorcy wydaje prokurator. Zgoda 
sądu wymagana jest w sytuacji, jeżeli przeszukane mają być pomieszczenia i lokale prywatne, 
np. należące do członków zarządu, udziałowców lub pracowników konkretnego przedsiębior-
cy. Dotychczas jednak portugalski organ antymonopolowy nie dokonał żadnego przeszukania  
w prywatnym lokalu.

W wyniku przeprowadzonego postępowania Autoridade da Concorrência może nałożyć na 
przedsiębiorcę karę finansową w wysokości do 10% obrotu osiągniętego na terenie Portugalii 
w poprzednim roku obrotowym. Niemniej jednak jeżeli przedsiębiorca dopuścił się więcej niż 
jednego naruszenia przepisów prawa konkurencji, wówczas kara może wynieść do 20% obrotu 
osiągniętego na terenie Portugalii.

W swoim wystąpieniu Rita Leandro Vasconcelos wiele czasu poświęciła na przedstawienie 
praktyki portugalskiego organu konkurencji w zakresie nakładania zobowiązań zarówno o cha-
rakterze strukturalnym, jak i behawioralnym, w sprawach dotyczących praktyk ograniczających 
konkurencję i nadużywania pozycji dominującej. Omawiając mechanizm decyzji zobowiązującej 
w portugalskim prawie konkurencji, Rita Leandro Vasconcelos podkreśliła, że przed wydaniem 
takiej decyzji Autoridade da Concorrência musi podać do wiadomości publicznej informacje o pro-
ponowanych zobowiązaniach, które mają być nałożone na przedsiębiorcę i dopiero po przepro-
wadzeniu testu rynkowego portugalski organ antymonopolowy może wydać decyzję nakładającą 
takie zobowiązania. Co istotne, wydana przez Autoridade da Concorrência decyzja zobowiązująca 
nie podlega zaskarżeniu. Decyzja zobowiązująca wydana przez portugalski organ antymonopolo-
wy nie stwierdza i nie zakazuje stosowania przez konkretnego przedsiębiorcę kwestionowanych 
praktyk. Tym samym nie może stanowić podstawy do dochodzenia roszczeń o naprawienie szkody 
wyrządzonej wskutek stosowanych praktyk ograniczających konkurencję.

W swoich rozważaniach dotyczących portugalskiego systemu ochrony konkurencji Rita 
Leandro Vasconcelos zwróciła także uwagę na bardzo formalistyczne podejście sądów, które 
rozpatrując sprawy z zakresu prawa antymonopolowego, nie wykorzystują na potrzeby swoich 
rozważań wiedzy i instrumentów natury ekonomicznej. 

Drugi referat pt. Cooperation between the undertaking and the competition authority – unreal-
istic dream or inevitable future? wygłosiła Paulina Korycińska. W swoim wystąpieniu przedstawiła 
ona i pokrótce omówiła przewidziane w polskiej ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów 
instytucje prawne, które oparte są na współpracy między przedsiębiorcą a organem ochrony 
konkurencji, tj. warunkową zgodę na dokonanie koncentracji, decyzję zobowiązującą, procedurę 
dobrowolnego poddania się karze pieniężnej oraz procedurę leniency. Dokonując syntetycznej 
analizy ww. rozwiązań prawnych w znacznej mierze opartych na współpracy pomiędzy przedsię-
biorcą a Prezesem UOKiK, autorka wskazała na zalety wynikające z dialogu pomiędzy organem 
antymonopolowym a przedsiębiorcą oraz na czynniki hamujące taką współpracę. Z perspektywy 
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Prezesa UOKiK głównymi zaletami współpracy i dialogu pomiędzy przedsiębiorcą a Prezesem 
UOKiK jest przede wszystkim możliwość skrócenia czasu trwania postępowań w porównaniu z ty-
pową (klasyczną) procedurą administracyjną. Współpraca w toku postępowania minimalizuje także 
prawdopodobieństwo zaskarżenia rozstrzygnięcia Prezesa UOKiK do sądu (jeśli decyzja kończąca 
postępowanie jest konsekwencją osiągniętego przez strony porozumienia, prawdopodobieństwo 
wniesienia odwołania przez przedsiębiorcę jest niewielkie). Z perspektywy przedsiębiorców zaś 
wśród korzyści wynikających ze współpracy przedsiębiorcy z organem antymonopolowym pre-
legentka wskazała na: (i) możliwość podjęcia przez przedsiębiorcę próby przekonania organu 
antymonopolowego do tego, że zarzucane przedsiębiorcy naruszenie nie miało miejsca; (ii) moż-
liwość wpływania przez przedsiębiorcę na kształt ostatecznej decyzji organu antymonopolowego, 
np. poprzez podjęcie przez przedsiębiorcę próby przekonania organu do nałożenia na przedsię-
biorcę obowiązków bądź też zobowiązań, które mogą być tańsze i łatwiejsze do wykonania niż te 
pierwotnie zamierzone przez Prezesa UOKiK; (iii) zmniejszenie szkód dla reputacji przedsiębiorcy, 
któremu organ antymonopolowy postawił zarzuty; (iv) zmniejszenie kosztów ponoszonych przez 
przedsiębiorcę w związku z toczącym się postępowaniem (im postępowanie jest krótsze, tym 
mniejsze są koszty, np. obsługi prawnej); (v) możliwość przekonania organu antymonopolowego 
do odstąpienia od nałożenia kary finansowej bądź też istotnego jej obniżenia.

Jak zauważyła Paulina Korycińska, pomimo tak wielu zalet i korzyści płynących ze współ-
pracy pomiędzy organem ochrony konkurencji a przedsiębiorcą, praktyka ta – choć jej rola stale 
wzrasta – nie jest jeszcze powszechnie stosowana w Polsce. Jako główną przyczynę takiego 
stanu autorka referatu wskazała m.in. bariery psychologiczne po stronie przedsiębiorców, którzy 
postrzegają organ antymonopolowy raczej jako przeciwnika niż partnera do negocjacji. Jako ko-
lejną przeszkodę w rozwoju współpracy i dialogu pomiędzy przedsiębiorcą a organem antymono-
polowym, prelegentka wskazała niski poziom świadomości przedsiębiorców w zakresie korzyści, 
jakie mogą wynikać dla przedsiębiorcy, który zdecyduje się na współpracę z Prezesem UOKiK.

Kolejnym prelegentem była Marlena Kadej-Barwik. W referacie pt. Criminalization of antitrust 
enforcement przedstawiła ona rozważania dotyczące roli prawa karnego w obrocie gospodarczym, 
ze szczególnym uwzględnieniem prawnokarnej ochrony konkurencji. W swoim wystąpieniu au-
torka zwróciła uwagę na okoliczność, że o ile w Stanach Zjednoczonych kryminalizacja prawa 
konkurencji posiada długą tradycję i jest powszechnie akceptowana, o tyle w Europie nadal bu-
dzi liczne kontrowersje i jest szeroko dyskutowana przez przedstawicieli doktryny. Poza Stanami 
Zjednoczonymi, proces kryminalizacji prawa konkurencji następuje m.in. w Australii, Kanadzie, 
Brazylii, Izraelu, Indiach, Meksyku, Norwegii, Rosji, Japonii, Korei Południowej i Republice Afryki 
Południowej. W krajach członkowskich Unii Europejskiej widoczne są dwa, przeciwstawne tren-
dy: kryminalizacji i dekryminalizacji prawa ochrony konkurencji. Model związany z kryminalizacją 
prawa konkurencji stosowany jest m.in. w Irlandii, Słowenii, Czechach, Estonii czy też w Wielkiej 
Brytanii. Natomiast przykładem państwa, w którym nastąpił proces dekryminalizacji prawa kon-
kurencji, jest Austria, w której od 2002 r. reżim karny znajduje zastosowanie tylko w przypadku 
zmów przetargowych. 

W większości państw członkowskich Unii Europejskiej dominującym modelem odpowiedzial-
ności z tytułu naruszenia prawa ochrony konkurencji jest model odpowiedzialności o charakterze 
administracyjnoprawnym. Zjawisko to jest pochodną przede wszystkim powszechnego stosowania 
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przez państwa członkowskie reguł traktatowych. Niemniej jednak, szczegółowe rozwiązania do-
tyczące charakteru i zakresu odpowiedzialności za naruszenie prawa ochrony konkurencji w po-
szczególnych państwach członkowskich, różnią się od siebie. Co więcej, w wielu przypadkach 
bardzo istotnie. W toku wystąpienia, Marlena Kadej-Barwik przybliżyła uczestnikom seminarium 
wnioski wynikające z podjętej przez nią – w ramach przygotowanej rozprawy doktorskiej – analizy 
dotyczącej następujących kwestii: (i) jaki jest zakres praktyk ograniczających konkurencję, z któ-
rymi wiąże się odpowiedzialność o charakterze karnoprawnym?; (ii) jakie kategorie podmiotów 
ponoszą odpowiedzialność karnoprawną za te praktyki?; (iii) jakie są podstawowe argumenty za 
i przeciw penalizacji niezgodnych z prawem ochrony konkurencji działań podmiotów zbiorowych?; 
(iv) jakie są podstawowe argumenty za i przeciw penalizacji niezgodnych z prawem ochrony 
konkurencji działań podejmowanych przez osoby zarządzające (menagerów)?; (v) jakie sankcje 
są właściwe dla podmiotów zbiorowych?; (vi) jakie sankcje są odpowiednie dla osób zarządza-
jących? Swoje wystąpienie Marlena Kadej-Barwik zakończyła przedstawieniem własnej opinii 
w kontekście kierunku rozwoju odpowiedzialności o charakterze karnoprawnym za naruszenie 
prawa ochrony konkurencji w prawie polskim i wpływu tych regulacji na odpowiedzialność o cha-
rakterze administracyjnoprawnym.

Jako ostatnia głos zabrała Teresa Kaczyńska. W ramach referatu pt.: Leniency programme 
for managers under Polish comptetiotion law omówiła ona założenia polskiego programu łagodze-
nia kar dla osób zarządzających przedsiębiorstwami. W swoim wystąpieniu autorka wyjaśniła, że 
w wyniku nowelizacji polskiej ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, która weszła w życie 
w styczniu 2015 r., Prezes UOKiK może nakładać kary finansowe na osoby zarządzające, czyli 
pełniące funkcje kierownicze lub wchodzące w skład organu zarządzającego przedsiębiorcy, za 
umyślne dopuszczenie do naruszenia przez przedsiębiorcę zakazu porozumień ograniczających 
konkurencję. Kara na osobę zarządzającą, której maksymalny wymiar wynosi 2 mln PLN, może 
zostać nałożona wyłącznie w decyzji stwierdzającej naruszenie zakazu praktyk ograniczających 
konkurencję przez przedsiębiorcę. Stąd też, z uwagi na okoliczność dopuszczenia możliwości 
karania osób zarządzających przez Prezesa UOKiK, znowelizowane przepisy przewidują rów-
nież możliwość skorzystania przez te osoby z dobrodziejstwa programu łagodzenia kar (leniency 
programme). Prelegentka wskazała, że celem znowelizowanej ustawy o ochronie konkurencji 
i konsumentów było m.in. doprecyzowanie warunków, które muszą spełnić zarówno przedsię-
biorcy, jak i osoby zarządzające wnioskujące o leniency. W ramach swojego wystąpienia Teresa 
Kaczyńska przedstawiła katalog przesłanek, które muszą zostać spełnione, aby osoba zarządza-
jąca mogła liczyć na odstąpienie przez Prezesa UOKiK od nałożenia na nią kary finansowej bądź 
jej obniżenie. Porównując pokrótce katalog przesłanek, które musi spełnić wnioskujący o leniency 
przedsiębiorca i osoba zarządzająca przedsiębiorstwem, prelegentka wskazała, że ograniczenie 
zakresu informacji, do których przedstawienia zobowiązana jest osoba zarządzająca, jedynie 
do zakresu, w jakim osoba ta dysponuje informacjami ze względu na pełnioną u przedsiębiorcy 
funkcję i swoją rolę w porozumieniu, będzie niezwykle trudne do wykazania w praktyce. Mając na 
uwadze przesłanki nałożenia kary finansowej na osobę zarządzającą, tj. umyślność jej działania 
lub zaniechania, w ocenie autorki trudno jest wyobrazić sobie sytuację, w której osoba zarzą-
dzająca ma w jakikolwiek sposób ograniczoną wiedzę dotyczącą porozumienia ograniczającego 
konkurencję, w którym uczestniczy zarządzane przez tę osobę przedsiębiorstwo. Podsumowując 
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założenia polskiego programu łagodzenia kar dla osób zarządzających przedsiębiorstwami, au-
torka wskazała również na aspekty etyczne i konsekwencje o charakterze biznesowym związane 
ze złożeniem przez osobę zarządzającą wniosku o leniency. 

Wszystkie trzy polskie prelegentki to doktorantki dr hab. Anny Piszcz w Katedrze Prawa 
Gospodarczego Publicznego WP UwB. 

Pomiędzy poszczególnymi wystąpieniami i na zakończenie seminarium odbyła się dysku-
sja. Prof. Sofia Pais oraz dr hab. Anna Piszcz uznały, że w roku 2016 powinno się odbyć Trzecie 
Polsko-Portugalskie Seminarium Doktoranckie.

Teresa Kaczyńska
Doktorantka w Katedrze Prawa Gospodarczego Publicznego Wydziału Prawa Uniwersytetu 
w Białymstoku; e-mail: teresa_kaczynska@wp.pl 
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Consumers and competition law: still developing and often discussed 
(from the Volume Editor)

Articles 

Wojciech J. Piwowarczyk, Elements of a dynamic analysis of the impact assessment of 
a merger on the relevant market 
Table of contents:
I. Introduction 
II. The relevant market. Evaluation of the effects of a merger
II. Temporal variability of a market; dynamic assessments of the impact of a merger 
IV. A model of a temporarily variable micro-market
V. Hypothesis 
VI. An attempt of a legal justification for the hypothesis
VII. Summary 
Summary: The article covers issues related to dynamic impact assessment (for an individual 
relevant market) of mergers and, derived from that impact assessment, the permissibility of 
a merger. It presents criteria that should be taken into consideration by competition authorities 
during the relevant markets’ prospective analysis, which is characterized by particular volatility 
(or potential volatility). This volatility in the prospective analysis goes beyond speculations and 
focuses on anticipated effects of the merger in the sphere of economic trends. The article presents 
varies reasoning that has in practice been used in merger control cases, but has not been directly 
articulated. This reasoning concerns the effects of mergers and the time perspective in the 
prospective analysis.
Classification and keywords: K21, K20; competition law, merger control, prospective analysis.

Maciej Fornalczyk, Is antitrust risk management possible and can it generate benefits? 
Table of Contents:
I. What should one do to manage economic risks? 
II. Is antitrust risk “manageable” 
III. Is it possible to measure the antitrust risk? 
IV. How to measure the antitrust risk and use the resulting calculation in business? 
V. Should competition authorities take into account implemented antitrust risk management 

solutions? 
VI. Observations and conclusions 
Summary: Conducting an economic activity means the permanent clash of diverse economic risks, 
understood as the appearance of the undesirable event of a negative impact on economic efficiency 
expected by the entrepreneur. Some questions have to be addressed at this point: (1) is it possible 
to manage the risk in order to minimize the consequences of undesirable events; (2) how the 
decrees should be understood and; (3) what instruments should be used? An attempt is made in 



www.ikar.wz.uw.edu.pl            internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 2015, nr 5(4)

Contents, Summaries and Key words152

this paper to answer these questions, or to indicate the need to clarify or to define their substantial 
scopes. Managing antitrust risk is of course possible – what is required in order to increase the 
efficiency of this process is to establish correct analytical mechanisms (precise principles of antitrust 
estimation), or even take one step further – to quantify such an evaluation. Specific algorithms of 
antitrust estimation, as well as their quantified figure (the formal figure could also be recorded as 
a function), make it possible to design a business activity so as to minimize the risk of that practice 
being categorized as an antitrust infringement and consequently, to minimize the risk of a fine being 
imposed on the entrepreneur (or on its manager). However, such analytical mechanisms could 
only be devised if the Polish NCA provided guidelines that could act as the basis for an antitrust 
compliance analysis of business strategies and plans and their appropriate modifications.
Classification and keywords: K21, K20; management, antitrust, competition protection, economics, 
risk, econometrics.

Małgorzata Sieradzka, Anti-competitive or pro-competitive objective of consortium bidding 
in public procurement – analysis and opinion
Table of contents:
I. Introduction
II. Essence of consortium bidding 
III. Analysis of the objectives of consortium participation in public procurement procedures
 1. Anti-competitive object or effect as basic factors in recognizing a tender consortium 

agreement as prohibited 
 2. The condition of necessity as the economic justification of consortium bidding in public 

procurement procedures
IV. Conclusions
Summary: This paper reviews issues arising when assessing the objectives of consortium participation 
in procedures for the award of public contracts. For economic operators, a bidding consortium is 
a legally acceptable form of participation in public procurement procedures. The essence of consortium 
bidding is a joint bid for a contract submitted and agreed upon by the members of the consortium. 
However, agreeing on how to bid by multiple economic operators entering a given public contract 
procedure is deemed restrictive to competition. It is thus crucial to determine the circumstances 
under which the submission of a joint bid is to be deemed anti-competitive. This is so in particular 
when the admission of the consortium to the procedure has not been subject to any conditions, 
such as the failure of the members to individually comply with the conditions of the participation 
in the public procurement procedure. Given the above, it is essential to define when the bidding 
consortium agreement is anti-competitive. These issues give rise to controversy, especially when 
it comes to assessing the consortium’s goal to participate in the procedure in a situation where 
it is objectively possible for the contract to be performed independently by each member of the 
consortium The paper focuses on the nature of bidding consortiums and on the assessment of the 
objectives of their participation in the procedure. The Author also presents reasons that can justify 
a consortium’s participation in public procurement procedures.
Classification and keywords: K21; restrictive agreement, anti-competitive object or effect, 
consortium bidding, economic justification of consortium bidding in public procurement procedure. 
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Monika Szczotkowska, Legal qualification of spamming as an act of unfair competition under 
the Law on Electronic Services and the Law on Unfair Competition
Table of contents:
I. Introduction
II. Spamming as an act of unfair competition under the Law on Electronic Services
III. Spamming as an act of unfair competition under the Law on Unfair Competition
IV. Comparative analysis of the prerequisites and conclusions
Summary: The development of new technologies creates numerous conveniences for humans – 
they can make work easier, cheaper and eliminate errors. Thanks to new technologies, humans 
can optimize their actions, so that they are able to faster achieve their purpose. New technologies 
have also influenced the development of entrepreneurship, and in turn, they affect the shaping 
of competition. Today, almost every trader uses technological means of communication; almost 
every single one of them uses them for marketing activities. The fact that only minimal investment 
is needed for the transmission of information by technological means (electronic mail in particular), 
caused the emergence of the phenomenon commonly known as spamming. Since the transmission 
of unsolicited commercial communications is often associated with running a business (as well 
as being undesirable), the Author attempts to analyze the phenomenon as an infringement from 
the point of view of fair market competition. The Polish legislator rightly placed spamming in the 
catalogue of acts of unfair competition, but zealously stressing the problem of such violations 
committed against consumers, ignores the issue of abuse directed against competitors. Tools for 
fighting against unsolicited information are not very effective. It is therefore necessary to introduce 
changes leading to the economic unprofitability of such actions and facilitating ways for victims 
to assert their rights.
Classification and keywords: K22; spamming, act of unfair competition, unfair advertising.

Monika Bychowska, Cezary Banasiński, Between the effectiveness of administration and legal 
certainty of traders – comments to the Law of 5 August 2015 Amending the Polish Act on 
Competition and Consumer Protection and other Laws
Table of Contents:
I. Introduction
II. New instrument of consumer protection
III. Specificity of the decision terminating the proceedings in cases in which the terms may be 

regarded as unfair
IV. Reasons to repeal decisions in cases in which the terms may be regarded as unfair
V. The nature of the entry into the register of abusive clauses
VI. New, named practice infringing collective consumer interests
VII. “Of-court” powers of the UOKiK President 
VIII. Interim decisions on consumer issues
IX. The institution of “mystery shopper”
X. Conclusions 
Summary: This paper evaluates recent changes made to the Act on Competition and Consumer 
Protection of 2007. The new amendment concerns, in particular, the scope and method of protecting 
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weaker market participants (consumer) before their contracts concluded with business, and 
containing abusive clauses, actually become binding. The amendment has reoriented the current 
system in matters concerning abusive clauses as well as introduced a new practice infringing 
consumer interests in financial markets. The new rules give the UOKiK President a high level of 
discretion regarding his decisions; it remains to be seen in practice, whether the use of the new 
solutions will in fact increase consumer protection levels in Poland.
Classification and keywords: K21, K20; consumers, protection, financial services, secret client, 
abusive clauses.

Szymon Syp, Arbitration and competition law – in response to Dr Tomasz Bagdziński
Table of contents:
I. Introduction 
II. On the issue of the redress mechanism in cases of claims resulting from competition law 

infringements 
III. On the issue of settling competition law disputes by arbitration courts
IV. Conclusions
Summary:
The present article is a response to a polemical article written by Tomasz Bagdziński entitled: 
Arbitration and competition law – a voice in the debate in relation to an article entitled Arbitration and 
competition law – a selected theoretical and practical issues. In this paper, the Author focuses on 
two issues: the redress mechanism in cases of claims resulting from competition law infringement 
and settling competition law disputes by arbitration courts. In the response, the Author points to 
a number of legal issues still to be resolved, which are part of the discussion about the inter-
relationship between competition law and arbitration.
Classification and keywords: K21, K42; competition law, arbitration, international commercial 
arbitration, settling disputes.

Competition law abroad 

Wojciech Podlasin, Procedural aspects of Singapore’s merger control system
Table of contents:
I. Introductory remarks
II. Relevant merger control authorities
 1.  Prohibition of mergers that have resulted, or may be expected to result, in a substantial 

lessening of competition
 2. Notion of “merger”
 3. Notion of substantial lessening of competition
III. Voluntary character of merger notifications
IV. Proceedings before the Singapore authorities
V. Sanctions
 1. Implementing a concentration that substantially lessens competition in Singapore 
 2. Provision of false or misleading information
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VI. Non-fulfilment of commitments
VII. Appeals
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