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Prywatne egzekwowanie reguł konkurencji: blisko, 
coraz bliżej

(od redaktor numeru)

Tematem przewodnim trzeciego tegorocznego numeru iKAR-a w „Serii Antymonopolo-
wej” jest korelacja prywatnego i publicznego egzekwowania prawa konkurencji. Bezpośrednią 
przyczyną otwarcia łamów periodyku dla takiej właśnie problematyki są trwające (choć nie-
spieszne...) prace nad implementacją dyrektywy 2014/104/UE do porządków prawnych państw 
członkowskich UE, w tym także polskiego.  W czasie, gdy powstawały teksty publikowane 
w tym numerze pisma, znane były już założenia do projektu ustawy implementującej dyrekty-
wę 2014/104/UE, stąd w artykułach nie brakuje odniesień do polskiego procesu legislacyjnego 
w omawianym zakresie. 

Dorothy Hansberry, Małgorzata Krasnodębska-Tomkiel i Grzegorz Materna przygotowali 
dla czytelników iKAR-a obszerne polsko-amerykańskie studium prawnoporównawcze dotyczące 
dostępu do dokumentów leniency w kontekście dochodzenia roszczeń z tytułu naruszenia reguł 
konkurencji. Katarzyna Wiese proponuje w swoim artykule wykładnię przesłanki specyfi cznej 
niewypłacalności, przewidzianej w dyrektywie 2014/104/UE jako jeden z warunków ograniczenia 
odpowiedzialności odszkodowawczej małych i średnich przedsiębiorstw. Joanna Leniart i Teresa 
Kaczyńska zajęły się konsekwencjami związania sądu ostateczną decyzją Prezesa UOKiK dla 
publicznego i prywatnego egzekwowania reguł konkurencji. Z kolei Łukasz Stępkowski poruszył, 
relatywnie mało omówioną w polskiej literaturze, problematykę prywatnego dochodzenia roszczeń 
związanych z nieuprawnioną pomocą publiczną. Marta Stryszowska i Joanna Piechucka anali-
zują natomiast metody obliczania szkody antymonopolowej wynikającej ze zmowy przetargowej. 
Jacek Sadurski omawia zaś postępy prac nad impelementacją dyrektywy 2014/104/UE w Polsce, 
Hiszpanii i Wielkiej Brytanii. 

W tematykę prywatnego egzekwowania reguł konkurencji wpisuje się glosa autorstwa Jana 
Mioduszewskiego poświęcona wyrokowi Sądu Apelacyjnego w Krakowie, stanowiącemu jeden 
z wciąż nielicznych przykładów zastosowania zakazu praktyk ograniczających konkurencję przez 
sąd cywilny. Ponadto, niniejszy numer iKAR-a oferuje recenzję (autorstwa Piotra Machnikowskiego) 
i omówienie (autorstwa Agaty Jurkowskiej-Gomułki) dwóch książek dedykowanych wdrażaniu 
dyrektywy 2014/104/UE.

W oddawanym do rąk Czytelników numerze znalazły się także glosy, recenzje i omówienia 
wydawnictw oraz sprawozdania odnoszące się również do tematyki innej niż tylko prywatne eg-
zekwowanie reguł konkurencji.

W redagowanym przez siebie numerze mam przyjemność przedstawić również  laudacje 
dla laureatów dwóch nagród środowiskowych przyznanych przez CARS w pierwszym półroczu 
2016 r. W kwietniu br. prof. Stanisław Sołtysiński otrzymał Nagrodę Wielkiej Sowy za całokształt 
działań na rzecz rozwoju prawa antymonopolowego w Polsce – nagroda ta została wręczona po 
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raz pierwszy w 9-letniej historii CARS. Natomiast w czerwcu br. po raz trzeci odbyła się uroczy-
stość wręczenia nagrody CARS za najlepszą książkę z zakresu prawa i ekonomii konkurencji. 
Tym razem nagrodę odebrał dr hab. Cezary Banasiński.  

Mam nadzieję, że niniejszy numer będzie dla Czytelników inspiracją do własnych refl eksji 
nad relacjami między publicznym a prywatnym egzekwowaniem reguł konkurencji.

dr hab. Agata Jurkowska-Gomułka, prof. WSIiZ
Warszawa, 25.08.2016 r.
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Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych 
ma zaszczyt poinformować, że laureatem Wielkiej Sowy – 

Honorowej Nagrody CARS 
w 2016 r. został 

prof. dr hab. STANISŁAW SOŁTYSIŃSKI

za całokształt osiągnięć w sferze nauki i praktyki 
w dziedzinie szeroko rozumianego prawa konkurencji.

Nagroda Wielkiej Sowy za całokształt osiągnięć naukowych i praktycznych w dziedzinie pra-
wa i ekonomii ochrony konkurencji ustanowiona została przez Kapitułę Nagrody CARS w dniu 
23 marca 2016 r. 

Uroczyste wręczenie nagrody odbyło się w dniu 20 kwietnia 2016 r. na Wydziale Zarządzania 
UW, podczas konferencji poświęconej prywatnemu wdrażaniu prawa konkurencji.

Laudację na cześć Profesora Sołtysińskiego wygłosił prof. dr hab. Marek Szydło.
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Dorobek naukowy prof. Stanisława Sołtysińskiego 
w dziedzinie szeroko rozumianego prawa konkurencji.

Laudacja wygłoszona przez prof. dr hab. Marka Szydło
z okazji wręczenia Nagrody Wielkiej Sowy za całokształt dorobku 

w dziedzinie prawa konkurencji, 
Warszawa, 20 kwietnia 2016 r.

Prof. dr hab. Stanisław Sołtysiński jest jednym z najbardziej znanych i zasłużonych polskich 
prawników. Swój dorobek naukowy tworzy On od ponad 50 lat i w tym okresie badał prawo po-
chodzące z różnych epok historycznych, mające bardzo różnorodne źródła walidacyjne oraz mo-
gące być kwalifi kowane do wielu różnych działów prawa. Bardzo ważną częścią Jego dorobku 
naukowego są prace poświęcone prawu konkurencji, w tym prawu antymonopolowemu, prawu 
nieuczciwej konkurencji i prawu chroniącemu konkurencję w międzynarodowych stosunkach 
gospodarczych, a także prace poświęcone obszarom granicznym usytuowanym na styku po-
między prawem konkurencji a innymi dziedzinami prawa, takimi jak zwłaszcza prawo handlowe, 
prawo własności przemysłowej oraz prawo konsumenckie. Tak zakreślona część dorobku na-
ukowego prof. Sołtysińskiego, mogąca być konwencjonalnie tutaj nazwana dorobkiem z zakresu 
szeroko rozumianego prawa konkurencji, stanowi – uwzględniając jedynie prace o charakterze 
stricte naukowym, a pomijając liczne cenne prace popularyzatorskie czy też pewne praktyczne 
komentarze Jego autorstwa – aż ok. 25% całości imponującego ilościowo dorobku naukowego 
Profesora Sołtysińskiego. Mówiąc konkretniej, można tu zaliczyć dobrze ponad 40 konkretnych 
utworów naukowych. Z kolei o wartości merytorycznej tych prac z zakresu szeroko rozumianego 
prawa konkurencji najlepiej chyba może świadczyć okoliczność, iż stanowiły one często bezpo-
średnią inspirację dla polskiego ustawodawcy do konkretnych działań legislacyjnych (jak to było 
np. w przypadku kolejnych polskich ustaw antymonopolowych), a ponadto są one nieustannie 
cytowane (i traktowane nierzadko jako prace wręcz kanoniczne) przez przedstawicieli nauki prawa 
kolejnych generacji, i to zarówno w Polsce, jak i w licznych innych państwach, w tym poza Europą.

W ramach dorobku naukowego Prof. Sołtysińskiego z zakresu szeroko rozumianego prawa 
konkurencji wyróżniłbym osiem podstawowych problemów czy też obszarów badawczych. Są to: 
1) problemy wolnej konkurencji i jej ograniczeń w handlu międzynarodowym; 2) problematyka 
stosowania prawa konkurencji do praw własności przemysłowej; 3) problematyka zasadności ist-
nienia prawa konkurencji w państwie o gospodarce socjalistycznej; 4) problemy prawa konkurencji 
w państwie przechodzącym transformację ustrojowo-gospodarczą, polegającą na przejściu do 
gospodarki wolnorynkowej; 5) problematyka dostosowania polskiego prawa konkurencji do prawa 
konkurencji Wspólnot Europejskich w okresie stowarzyszenia Polski ze Wspólnotami Europejskimi; 
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6) rozmaite szczegółowe materialnoprawne problemy polskiego prawa konkurencji, w tym w ob-
szarze kontroli koncentracji i zwalczania porozumień ograniczających konkurencję; 7) problema-
tyka prawa konkurencji innych państw, ze szczególnym uwzględnieniem amerykańskiego prawa 
antytrustowego; 8) problematyka zwalczania nieuczciwej konkurencji. Ten rzeczowo-problemowy 
podział zainteresowań badawczych Prof. Sołtysińskiego nie pokrywa się przy tym dokładnie 
z poszczególnymi etapami Jego życia i kariery naukowej. Przykładowo, amerykańskim prawem 
antytrustowym zajmował się On zarówno we wczesnych latach 70. XX wieku, jak i pod koniec 
tego stulecia; podobnie też jest z Jego pracami z zakresu nieuczciwej konkurencji lub pogranicza 
prawa konkurencji i prawa konsumenckiego, które powstawały tak w latach 70. i 80. XX wieku, jak 
i w obecnym już stuleciu, w tym też zupełnie niedawno. Powyższe dowodnie świadczy o tym, iż 
Prof. Sołtysiński posiada i zawsze posiadał jasno zakreślone zainteresowania badawcze, którym 
oddawał się i oddaje w sposób bardzo konsekwentny, bez kierowania się w swojej pracy badawczej 
względami jedynie koniunkturalnymi czy też dominującymi w danym momencie modnymi trendami. 

W ramach pierwszego z wyróżnionych powyżej obszarów badawczych – czyli problematyki 
wolnej konkurencji i jej ograniczeń w handlu międzynarodowym – Prof. Sołtysiński interesował się 
w szczególności zagadnieniami stosowania ogólnego prawa konkurencji (prawa antytrustowego) 
do praktyk przedsiębiorstw i państw podejmowanych w handlu międzynarodowym (np. „Prawo 
antytrustowe Stanów Zjednoczonych i EWG z perspektywy handlu zagranicznego”, Problemy 
Prawne Handlu Zagranicznego 1977, nr 1), czy też problematyką szczególnych regulacji praw-
nych chroniących krajowy rynek przed konkurencją ze strony innych państw lub przedsiębiorstw 
dopuszczających się nieuczciwych praktyk w handlu międzynarodowym, takich jak np. dumping lub 
subsydia (np. „Problem dumpingu z „krajów o gospodarce kontrolowanej przez państwo” w usta-
wodawstwie Stanów Zjednoczonych Ameryki”, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 
1980, z. 3). W swoich pracach Prof. Sołtysiński ukazywał m.in., że ostatnio wymienione praktyki 
mogą być zwalczane instrumentami ogólnego prawa konkurencji, a także szczególnymi instru-
mentami prawnymi specjalnie dedykowanymi tym praktykom. Prof. Sołtysiński zajmował się też 
problematyką zakłóceń konkurencji w handlu międzynarodowym powodowanych wpływaniem 
przez poszczególne państwa na kontrolowane przez nie przedsiębiorstwa publiczne (np. „Price 
Competition between Free-Market and State-Controlled Economy Enterprises: the Legacy of the 
Outboard Marine Corp. v. Pezetel Litigations”, Swiss Review of International Competition Law 1985).

W obrębie drugiego z wyróżnionych obszarów badawczych – jakim jest stosowanie prawa 
konkurencji do praw własności przemysłowej – Prof. Sołtysińskiego interesowały w szczególności 
granice, w jakich z punktu widzenia prawa konkurencji uprawniony z konkretnego prawa własności 
przemysłowej (np. z patentu, z licencji know-how) może poruszać się, wykonując to swoje prawo, 
w tym dokonując jego transferu (np. „Transfer technologii a ustawodawstwo antytrustowe w USA 
i EWG”. W: Własność przemysłowa w transferze technologii, Warszawa 1989). Prof. Sołtysiński 
badał te granice zwłaszcza w sytuacji wykonywania wymienionych praw w relacjach (sytuacjach) 
transgranicznych (zob. np. sporządzoną przez Niego recenzję pracy G. Cabanellasa pt. „The 
Extraterritorial Effects of Antitrust Law on Transfer of Technology Transactions”, opublikowaną 
w czasopiśmie International Review of Industrial Property and Copyright Law 1990, vol. 21, nr 2), 
co zresztą stanowi potwierdzenie wyraźnie widocznej w działalności badawczej Prof. Sołtysińskiego 
tendencji do poświęcania się zagadnieniom prawnomiędzynarodowym. 
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Trzeci z wyróżnionych obszarów badawczych – jakim jest problematyka zasadności istnienia 
prawa konkurencji w państwie o gospodarce socjalistycznej – pozwala uznać Profesora za jed-
nego z pierwszych propagatorów konieczności wprowadzenia do polskiego porządku prawnego 
przepisów chroniących konkurencję w gospodarce, a w każdym razie chroniących konsumenta 
przed niepożądanymi skutkami istnienia w socjalistycznej gospodarce monopolistycznych przed-
siębiorstw. W tym zakresie Prof. Sołtysiński wykazywał, że skoro działalność gospodarcza przed-
siębiorstw jest niemal całkowicie organizowana i kontrolowana przez państwo, to samo państwo 
tym bardziej ma konstytucyjny obowiązek chronić konsumentów przed skutkami procesów kon-
centracji produkcji i usług („Proces koncentracji produkcji i usług a zagadnienie ochrony interesów 
konsumenta w PRL”, Studia Prawnicze 1978, z. 1). Na początku lat 80. ubiegłego wieku Prof. 
Sołtysiński trafnie też przewidywał, że zakres wolnego konkurowania pomiędzy przedsiębiorstwa-
mi (nie tylko zresztą państwowymi) będzie się w Polsce poszerzał, co zrodzi potrzebę ustano-
wienia przepisów zwalczających antykonkurencyjne praktyki, tak jak to ma miejsce w państwach 
zachodnich („O potrzebie ustawodawstwa zwalczającego praktyki monopolistyczne i nieuczciwą 
konkurencję”, Państwo i Prawo 1982, z. 12).

W ramach czwartego z wyróżnionych wyżej problemów badawczych prawa konkurencji – 
czyli prawa konkurencji w państwie przechodzącym transformację ustrojowo-gospodarczą, pole-
gającą na przejściu do gospodarki wolnorynkowej – Laureat zajmował się rozmaitymi aspektami 
proceduralnymi i materialnymi nowej polskiej ustawy z dnia 24 lutego 1990 r. o przeciwdziałaniu 
praktykom monopolistycznym, nad której przygotowaniem sam zresztą osobiście pracował. Co 
więcej, pogłębione badanie polskich doświadczeń z wdrażania nowoczesnego prawa konkurencji 
pozwoliło Prof. Sołtysińskiemu dojść do szeregu konkluzji i przemyśleń o charakterze ogólnym, 
wykraczających poza konkretny przykład Polski, a dotyczących barier i trudności, na jakie napo-
tyka państwo przechodzące transformację gospodarczą i chcące wymusić respektowanie ele-
mentarnego ładu prawnego w ramach konkurencji gospodarczej. Swój dorobek w tym zakresie 
Profesor prezentował często na forum międzynarodowym (np. „Poland’s Legal Framework for 
the Transition from Socialism to the Competitive Economy: Privatization and Competition Rules”, 
Proceedings of the Parker School of Foreign and Comparative Law Conference held in Columbia 
School of Law on March 2, 1990, New York 1990; „Antitrust Laws in a Country in Transition: Polish 
Experience”. W: H. Ullrich (red.), Comparative Competition Law: Approaching an International 
System of Antitrust Law, Baden-Baden 1998), stając się w ten sposób uznanym i rozpoznawal-
nym na świecie autorytetem w dziedzinie prawa konkurencji okresu transformacji gospodarczej.

Piąty obszar badawczy Prof. Sołtysińskiego z zakresu prawa konkurencji – czyli problematyka 
dostosowania polskiego prawa konkurencji do prawa konkurencji Wspólnot Europejskich w okresie 
stowarzyszenia Polski ze Wspólnotami Europejskimi – zasługuje tutaj na szczególne podkreślenie 
i docenienie. W tym zakresie nie tylko wskazywał On na ówczesną niekompatybilność polskich 
przepisów o ochronie konkurencji z prawem konkurencji Wspólnot Europejskich oraz analizował 
techniki prawne mogące służyć dostosowaniu polskiego prawa do regulacji wspólnotowych. Co 
bowiem nawet bardziej istotne, Prof. Sołtysiński konsekwentnie i głośno domagał się, by Polska 
ustanawiała przepisy prawne chroniące polskich przedsiębiorców przed nieuczciwą i eksploata-
cyjną konkurencją ze strony przedsiębiorstw pochodzących z państw członkowskich Wspólnot 
Europejskich. W tym kontekście pisał m.in., że „Zagraniczni licencjodawcy, franszyzodawcy 
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i eksporterzy wykorzystują do maksimum brak regulacji prawnych w prawie polskim, nakładając 
na podmioty krajowe szereg obowiązków, które są nielegalne w świetle prawa WE i ich państw 
członkowskich” („Dostosowanie prawa polskiego do wymagań Układu Europejskiego”, Państwo 
i Prawo 1996, z. 4–5, s. 37). Prof. Sołtysiński bardzo dobrze wywiązał się zatem z etyczno-
moralnego obowiązku badacza, który widząc niedoskonałości w badanym przez niego świecie 
zewnętrznym, choćby spowodowane siłami możnych tego świata, powinien otwarcie o tym pisać 
i proponować skuteczne środki zaradcze. 

Szósty obszar badawczy Laureata z zakresu prawa konkurencji – który można opisać jako 
rozmaite szczegółowe materialnoprawne problemy polskiego i unijnego prawa konkurencji – obej-
muje prace poświęcone m.in. kontroli koncentracji w polskim prawie (np. Control of Mergers and 
Acquisitions under Polish Law [in:] R. Zäch (ed.), Towards WTO Competition Rules. Key Issues and 
Comments on the WTO Report (1998) on Trade and Competition, Berne-Hague-London-Boston 
1999) czy też umowom licencyjnym w świetle unijnego prawa konkurencji („Ograniczenia swobody 
kontraktowej w umowach licencyjnych wynikające z przepisów unijnego prawa antymonopolowe-
go w świetle rozporządzenia Komisji Nr 772/2004”. W: C. Banasiński (red.), Ochrona konkurencji 
i konsumentów w Polsce i Unii Europejskiej (studia prawno-ekonomiczne), Warszawa 2005). 

Siódmy z wyróżnionych wyżej obszarów badawczych Prof. Sołtysińskiego z zakresu prawa 
konkurencji – tj. problematyka prawa konkurencji innych państw, ze szczególnym uwzględnieniem 
amerykańskiego prawa antytrustowego – jest obecny w Jego pracy naukowej już od wczesnego etapu 
kariery naukowej i towarzyszy Mu nieprzerwanie do chwili obecnej. Osiągnięcia Prof. Sołtysińskiego 
w tym obszarze znaczą choćby takie pionierskie w Polsce prace, jak np. Wprowadzenie do prawa 
antytrustowego Stanów Zjednoczonych i Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej. Cz. 1, Materiały 
dydaktyczne dla Podyplomowego Studium Ochrony Własności Przemysłowej, Poznań 1976 czy 
też współautorstwo pracy Draft International Antitrust Code (pod red. W. Fikentscher, U. Immenga), 
Baden-Baden 1995. Znamienne jest przy tym, że problematyka prawa konkurencji innych państw, 
w tym zwłaszcza USA, jest obecna w całym szeregu prac Profesora poświęconych zasadniczo 
zupełnie innym zagadnieniom i tworzy ona w tych pracach cenny wątek prawnoporównawczy 
(zob. np. „O potrzebie ustawodawstwa zwalczającego praktyki monopolistyczne i nieuczciwą 
konkurencję”, Państwo i Prawo 1982, z. 12; „Glosa do wyroku Sądu Antymonopolowego z dnia 
19 listopada 1992 r., XVII Amr 24/92”, Orzecznictwo Gospodarcze 1993, nr 1).

Ósmy wreszcie obszar badawczy z zakresu prawa konkurencji – bynajmniej nie najmniej 
ważny – stanowi problematyka zwalczania nieuczciwej konkurencji. W tym zakresie jest On 
chociażby współautorem najobszerniejszego na polskim rynku wydawniczym komentarza do 
ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (pod red. J. Szwaji, liczne kolejne wydania od 
1994 r., obecnie wydawane przez Wydawnictwo C.H. Beck), a także autorem pracy analizującej 
granice niewolniczej imitacji w świetle polskiego prawa nieuczciwej konkurencji („Coexistence 
between the Tort of Passing Off and Freedom of Slavish Imitation in Polish Unfair Competition 
Law”. W: D. Vaver, L. Bently (red.), Intellectual Property in the New Millenium. Essays in Honour 
of William R. Cornish, Cambridge 2004). 

W tak wąskich ramach objętościowych i czasowych nie jest bynajmniej możliwe wyczerpujące 
omówienie niezwykle bogatej twórczości Prof. Sołtysińskiego w dziedzinie szeroko rozumianego 
prawa konkurencji. Nie jest też możliwe – a chyba nie jest też potrzebne – wyliczanie wszystkich 
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Jego prac z tego zakresu, obejmujących zresztą nie tylko prace o charakterze stricte naukowym. 
Co należy w tym kontekście koniecznie podkreślić, to niezaprzeczalny fakt, że Profesor Stanisław 
Sołtysiński jest nestorem i jednym z głównych pionierów polskiego prawa konkurencji, mającym 
poważny wpływ nie tylko na naukę, lecz także na praktykę tworzenia i stosowania tego prawa 
w Polsce. Ponadto, poprzez swoją ogromną aktywność naukową w dziedzinie prawa konkurencji 
na forum międzynarodowym, wyrażającą się poprzez liczne publikacje w czasopismach i książkach 
zagranicznych oraz poprzez czynne uczestnictwo w międzynarodowych konferencjach nauko-
wych z tej dziedziny, Prof. Sołtysiński bardzo dobrze przysłużył się wytworzeniu oraz dalszemu 
wzmacnianiu renomy polskiej nauki prawa konkurencji na szczeblu międzynarodowym, istotnie 
wpływając na jej pozytywne postrzeganie przez naukowców z innych państw. Mając tak wiele do 
zawdzięczenia na tym polu Laureatowi, przedstawiciele polskiej nauki prawa konkurencji mogą 
się czuć zaszczyceni, że mają obecnie okazję docenić osiągnięcia Prof. Stanisława Sołtysińskiego 
poprzez przyznanie Mu Honorowej Nagrody CARS – tzw. Wielkiej Sowy – za całokształt osiągnięć 
naukowych i praktycznych w dziedzinie prawa i ekonomii ochrony konkurencji.

prof. dr hab. Marek Szydło
Uniwersytet Wrocławski
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Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych 
z radością informuje, że w 2016 r. nagrodę 

CARS za najlepszą publikację z zakresu prawa 
i ochrony konkurencji w latach 2013–2015 otrzymał

dr hab. CEZARY BANASIŃSKI 
z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego 

za książkę pt. 
Dyskrecjonalność w prawie antymonopolowym, 

Wolters Kluwer, Warszawa 2015.

Do nagrody nominowani byli także:
• dr Łukasz Grzejdziak (WPiA, UŁ) za książkę pt. Regulacja fi nansowania usług publicznych 

w Europie, Wolters Kluwer, Warszawa 2015;
• dr hab. Rajmund Molski (WPiA, USz) za książkę pt. Prawne i ekonomiczne aspekty polityki 

promowania narodowych czempionów, Wydawnictwo Naukowe WZ UW, Warszawa 2015;
• dr hab. Anna Piszcz (Wydział Prawa, UwB) za książkę pt. Sankcje w polskim prawie anty-

monopolowym, Wydawnictwo Temida 2, Białystok 2013;
• dr Piotr Semeniuk (Polityka Insight) za książkę pt. Koncepcja jednego organizmu gospodar-

czego w prawie ochrony konkurencji, Wydawnictwo Naukowe WZ UW, Warszawa 2015.
Nagroda CARS przyznawana jest co dwa lata od 2012 r. Laureata wybiera Kapituła Nagrody 

CARS po uwzględnieniu wyników anonimowego głosowania przeprowadzonego wśród autorów 
publikacji z zakresu prawa i ochrony konkurencji.

Fundatorem nagrody we wszystkich edycjach był PKO Bank Polski.
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Dyskrecjonalność w prawie antymonopolowym:
perspektywa dr. hab. Cezarego Banasińskiego. 

Laudacja wygłoszona przez prof. WSIiZ, 
dr hab. Agatę Jurkowską-Gomułkę

z okazji wręczenia Nagrody CARS 2016, 
Warszawa, 7 czerwca 2016 r.

Z pewną ulgą przyjęłam wiadomość, że Kapituła Nagrody CARS po zapoznaniu się z wyni-
kami głosowania autorów, którzy dedykowali swoje prace prawu i ekonomii ochrony konkurencji, 
cykliczną nagrodę Sowy dla najlepszej książki z obszaru ochrony konkurencji przyznała publika-
cji Dyskrecjonalność w prawie antymonopolowym autorstwa Cezarego Banasińskiego (Wolters 
Kluwer, Warszawa 2015). Przyjęłam tę informację z ulgą, ponieważ laureacki obowiązek wygło-
szenia laudacji dla książki, która nie wzbudziła mojego szczególnego zainteresowania lub – co 
gorsza, książki, której nie udało mi się skończyć (a nawet zacząć) – byłby prawdziwą katorgą... 
Tymczasem trafi ła mi się książka, którą pochwalić jest niewyobrażalnie łatwo. 

Dyskrecjonalne stosowanie prawa antymonopolowego to jest coś, czego każdy prawnik, 
niezależnie czy parający się nauką prawą, czy praktyką, jednocześnie – w zależności od okolicz-
ności – nienawidzi i pożąda. Uznaniowości w orzekaniu organów stosujących prawo konkurencji 
nie lubimy, bo naraża nas na ryzyko nieprzewidywalności rozwiązań, nie pozwala na bezrefl eksyj-
ne stosowanie wypracowanych kiedyś standardów. A co najgorsze – uznaniowość skazuje nas, 
prawników-antytrustowców, na niekończącą się udrękę lektury każdej, dosłownie każdej decyzji 
Prezesa UOKiK i każdego orzeczenia sądowego wydanego wskutek odwołania od decyzji, a na-
stępnie orzeczeń przyjętych w dalszym toku kontroli instancyjnej. Wszystkie te niedogodności 
nie eliminują jednak tego pragnienia, ale i nadziei, że właśnie dzięki tej, w innych okolicznościach 
znienawidzonej, uznaniowości, nastąpi jakaś dobra zmiana, sprawa z pozoru beznadziejna okaże 
się sprawą rokującą, a zmieniony kierunek praktyki decyzyjnej czy orzecznictwa pozwoli na opra-
cowanie nowej publikacji, wartej co najmniej kilkunastu punktów w którymś z czasopism listy B, 
a nawet listy A. 

Dziwnym wydaje się, że w piśmiennictwie prawa ochrony konkurencji, do czasu opublikowania 
książki prof. Banasińskiego, w zasadzie nikt tego tematu kompleksowo nie podjął... A trzeba dodać, 
że doktryna prawa ochrony konkurencji obfi tuje wręcz w znamienitych naukowców, z których gros 
zgromadzonych jest dzisiaj w tej sali. W słowie odautorskim w swojej książce prof. Banasiński 
słusznie zauważył, że problem luzów normatywnych prawa antymonopolowego, będący przecież 
specyfi ką tej dziedziny, znajdował się na marginesie rozważnia doktryny. Dalej, cytując Autora: 
„Tymczasem tradycyjne poglądy na prawo, nierozerwalnie związane z pozytywizmem prawni-
czym, oparte na koncepcji stosowania prawa jako sylogizmu prawniczego pozostają całkowicie 
nieprzydatne w kontekście prawa antymonopolowego. Prawo antymonopolowe tworzy podsta-
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wy do wyjątkowo szerokiego dyskrecjonalnego działania organu administracji, umożliwiając mu 
znaczną swobodę rozstrzygnięć podejmowanych na gruncie norm tego prawa” (s. 11). 

Moje prywatne wyjaśnienie tego, dlaczego tak mało uznaniowości było w dotychczasowym 
piśmiennictwie brzmi następująco: nikt nie miał wystarczająco dużo odwagi. Bo z całą pewnoś-
cią zmierzenie się z problematyką uznaniowości wymaga odwagi. Wymaga też ogromnej wiedzy 
i odrobiny szaleństwa... Te elementy pozwoliłyby wielu z nas stworzyć książkę dobrą. Aby jednak 
stworzyć książkę bardzo dobrą, potrzeba było czegoś więcej: absolutnej, organicznej znajomości 
mechanizmów funkcjonowania organu ochrony konkurencji. Książka poświęcona dyskrecjonal-
ności w prawie antymonopolowym, przygotowana przez naukowca, który przez sześć lat pełnił 
funkcję Prezesa UOKiK, a następnie „przeszedł na drugą stronę mocy” i zajął się praktyką, ma 
niepodważalnie unikatową wartość. Spośród wielu naukowców, którzy mogli zająć się tematyką 
dyskrecjonalności, w pierwszej kolejności powinien był zająć się nią ktoś, kto był kreatorem polityki 
antymonopolowej. Profesor Cezary Banasiński podjął to wyzwanie i za to, w imieniu środowiska 
antytrustowców, bardzo Panu dziękuję.

Na potrzeby swoich rozważań Autor przyjął szerokie rozumienie dyskrecjonalności, pod-
kreślając, że pojęcie to „nie ma jednoznacznie sprecyzowanych granic treściowych” (s. 11). 
Dyskrecjonalność zdaniem Autora należy „pojmować szeroko jako – wynikające z zamierzonego 
przez ustawodawcę luzu normatywnego – wszelkie formy swobody orzeczniczej organu stosują-
cego prawo w jej aspekcie decyzyjnym, jak i interpretacyjnym w odniesieniu do norm prawnych 
zawierających klauzule generalne, inne zwroty niedookreślone i zwroty szacunkowe” (s. 11). 
Szerokie rozumienie pojęcia dyskrecjonalności rozciąga się także zdaniem Autora na swobodną 
ocenę dowodów przez organ antymonopolowy. Należy dodać, że teoretycznemu ujęciu dys-
krecjonalności prof. Banasiński poświęca cały podrozdział w rozdziale I (6. Dyskrecjonalność 
w prawie), w którym analizuje najpierw dorobek orzecznictwa konstytucyjnego w odniesieniu do 
problematyki dyskrecjonalności, a następnie poglądy i koncepcje doktryny na uznanie admini-
stracyjne i inne przejawy dyskrecjonalności administracji. Analizy te prowadzą do wniosku, że 
„dyskrecjonalność jest szeroko rozumianą swobodą decyzyjną dotyczącą wszystkich elementów 
składowych (czynności i rozumowań) decyzyjnego procesu stosowania prawa” (s. 118). W takim 
ujęciu uznanie administracyjne jest „terminem pojęciowo węższym, mieszcząc się całkowicie 
w pojęciu dyskrecjonalności działania administracji, będąc wyłącznie jednym z rodzajów dyskre-
cjonalności” (s. 118–119).

Zdefi niowana w ten sposób dyskrecjonalność znajduje swoje przełożenie na strukturę prezen-
tacji problematyki. Rozdział II książki poświęcony jest kompetencjom organu antymonopolowego 
konkretyzującym metaklauzulom generalnym z art. 1 uokik, rozdział III – normatywnym otwartym 
defi nicjom rynku właściwego i pozycji dominującej, wreszcie rozdział VI dedykowany jest luzom 
normatywnym wykorzystującym „zwroty szacunkowe”, czyli stosowaniu kar w administracyjnym 
procesie antymonopolowym. Rozdział IV i rozdział V obejmują analizy wymiaru i zakresu dyskre-
cjonalności na gruncie dwóch obszarów stosowania ustawy o ochronie konkurencji i konsumen-
tów (w odniesieniu do konkurencji): praktyk ograniczających konkurencję i kontroli koncentracji. 

Analizy odnoszące się do dyskrecjonalności stosowania prawa przez organ antymonopolowy 
osadzone są w szerszym kontekście konstytucyjnej problematyki konkurencji i jej ochrony, którym 
poświęcona jest znaczna część rozdziału I. Ten fragment publikacji postrzegam jako, niemniej 
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ważny niż rozważania „właściwe” (tj. poświęcone dyskrecjonalności rozważania), wkład Autora 
w rozwój doktryny prawa antymonopolowego, ale i niebagatelny głos dla doktryny administra-
cyjnego prawa gospodarczego. W tej części pracy prof. C. Banasiński „rozprawia” się choćby 
z często stawianym pytaniem: „czy normy prawa antymonopolowego stanowią formę ograniczenia 
wolności gospodarczej, czy też jako normy porządkujące rynek, których funkcją jest zachowanie 
niezakłóconego mechanizmy konkurencji umożliwiającego swobodne konkurowanie przedsię-
biorców, są jedną z form wzmocnienia wolności gospodarczej” (s. 43). Autor uznaje to pytanie za 
„mało płodne metodologicznie, nie prowadzące do żadnych konstruktywnych wniosków” (s. 43), 
słusznie podkreślając przy tym, że „relacje między prawem pozytywnym a wolnością nie mają 
charakteru jednokierunkowego; prawo ogranicza wolność, zarazem ją chroniąc. (...) Współcześnie 
wartością samą w sobie nie jest wolność od prawa, lecz poszukiwanie takiej jej formuły, za któ-
rą stoi egzystencjonalna treść wolności gospodarczej, odpowiedzialność za korzystanie z niej, 
a także kulturowe i aksjologiczne podstawy, na których jest wykonywana i z których wyrasta” 
(s. 44). Rozważania nad konstytucyjnym wymiarem ochrony konkurencji realizowanym poprzez 
rozwiązywanie konfl iktu między interesem ogólnym (publicznym) a prawami jednostkowymi (pod-
stawowymi) stanowią w książce wprowadzenie do rozważań nad aksjologicznymi granicami inter-
pretacji szczegółowych przesłanek stosowania konkretnych przepisów prawa antymonopolowego. 
Zawarte w ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów klauzule generalne Autor postrzega 
jako „szczególnego rodzaju system klauzul o różnorodnych treściowo odesłaniach pozasystemo-
wych” oraz o różnych funkcjach w odniesieniu do ich roli w rekonstrukcji normy prawnej (s. 121). 
W systemie tym klauzulom, zawartym w art. 1 uokik (klauzula interesu publicznego, ochrony 
konkurencji i eksterytorialnego skutku jako przesłanki stosowania ustawy antymonopolowej), 
prof. Banasiński przypisuje charakter (rolę) metaklauzul. Spośród wielu ciekawych spostrzeżeń 
i wniosków chciałabym przywołać choćby pogląd, że „powiązanie pojęcia interesu publicznego 
z art. 1 uokik z celami usatwodawstwa antymonopolowego jest warunkiem koniecznym konkre-
tyzacji tego pojęcia, ale niewystarczającym. Ocenę stanu konkurencji należy bowiem odnosić do 
konkretnego rynku właściwego, którego analiza umożliwia stwierdzenie, czy charakteryzuje się on 
dostatecznym poziomem skutecznej konkurencji” (s. 131–132). W konsekwencji Autor wskazuje 
na konieczność weryfi kacji treści interesu publicznego na dwóch poziomach: „z punktu widzenia 
ustawy antymonopolowej oraz jej zasadniczego narzędzia ochrony konkurencji, jakim jest rynek 
właściwy” (s. 135). Wniosek ten w moim przekonaniu istotnie uzupełnia dotychczasowy dorobek 
orzeczniczy i doktrynalny w zakresie defi niowania przesłanki interesu publicznego. Poszukiwanie 
optymalnego rozumienia metaklauzul zawartych w art. 1 jest o tyle istotne, że – posługując się 
słowami Autora – „art. 1 wręcz zakłada dyskrecjonalność organu antymonopolowego w podejmo-
waniu działań przeciwdziałających antykonkurencyjnym praktykom rynkowym przedsiębiorców 
i ich koncentracjom” (s. 184). 

Analizując, składające się na dyskrecjonalność prawa antymonopolowego, otwarte pojęcia 
rynku właściwego i pozycji dominującej, prof. Banasiński odnotowuje, że w sytuacjach ustalania 
przez organ ochrony konkurencji siły rynkowej przedsiębiorcy mamy do czynienia niejako z po-
dwójną dyskrecjonalnością: najpierw konieczne jest wyznaczenie rynku właściwego, a dopiero 
w odniesieniu do tegoż – zbadanie pozycji rynkowej, przy czym zarówno ustawowa defi nicja 
rynku właściwego, jak i defi nicja pozycji dominującej oparte są na kryteriach niedookreślonych, 
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niepełnych, a w konsekwencji powodujących konieczność poddawania ich każdorazowo indywi-
dualnej interpretacji (s. 255). Autor zauważa przy tym, że korzystanie w ocenach antymonopolo-
wych z kryteriów pozaprawnych, nie oznacza rezygnacji z kryteriów wewnątrzprawnych, za które 
uznaje zasadę prawdy obiektywnej wyrażoną w art. 7 KPA (s. 256–257). 

W rozdziale IV książki Dyskrecjonalność w orzekaniu w sprawach praktyk ograniczających 
konkurencję prof. Banasiński zawarł swoje rozważania dotyczące granic interpretacji organu anty-
monopolowego w odniesieniu do stypizowanych w ustawie kategorii i typów antykonkurencyjnych 
praktyk. Na uwagę zasługuje zastosowany przez Autora zabieg polegający na blokowym omówie-
niu poszczególnych typów praktyk, bez podziałów np. na dyskryminację w drodze porozumienia 
przedsiębiorców i dyskryminację przez dominanta rynkowego. Ten rozdział książki charakteryzuje 
się też wyjątkowo atrakcyjnymi dla czytelnika, a jednocześnie lapidarnie ujmującymi clue problemu, 
tytułami podrozdziałów, takimi jak: Nieuczciwe ceny – kategoria intuicyjna czy w pełni mierzalna 
(s. 263-285), Praktyki kontyngentowe – w poszukiwaniu skutecznych kryteriów oceny antykon-
kurencyjnych zachowań przedsiębiorców (s. 285–295) czy Przeciwdziałanie ukształtowaniu się 
warunków niezbędnych do powstania lub rozwoju konkurencji – konkretyzacja klauzuli generalnej 
poprzez klauzulę generalną? (s. 313–316). Zasadniczym polem dla uznania administracyjnego 
w działalności orzeczniczej organu antymonopolowego pozostają jednak, według Autora, przepisy 
odnoszące się do wydawania decyzji zobowiązujących (art. 12), przepisy dotyczące nakładania 
na przedsiębiorców środków zaradczych (art. 10) i środków tymczasowych (art. 89), przepisy 
poświęcone dobrowolnemu poddaniu się karze (art. 89a), a także regulacje dotyczące nadawa-
nia decyzjom antymonopolowym rygoru natychmiastowej wykonalności (art. 90) (s. 361). Ocena 
sposobu korzystania z dyskrecjonalności w odniesieniu do praktyk ograniczających konkurencję 
wydaje się być dość krytyczna, Autor mówi wręcz o „zanegowaniu dyskrecjonalności działania 
w jej pozytywnej funkcji elastycznego reagowania na niedające się przewidzieć i tym samym 
ustawowo skatalogować zachowania przedsiębiorców” (s. 363). 

Wiele uwag dotyczących dyskrecjonalności w stosowaniu zakazów praktyk ograniczających 
konkurencję daje się odnieść również do swobody decyzyjnej organu antymonopolowego w ob-
szarze kontroli koncentracji. Autor podkreśla, że organ ochrony konkurencji został wyposażony 
w daleko idący luz interpretacyjny w odniesieniu do kryteriów oceny zgłoszonego zamiaru koncen-
tracji (s. 420). Dyskrecjonalności działania organu poddana jest także ocena testu bilansującego 
ochrony konkurencji i innych wartości uzasadniających wyłączenie spod zakazu koncentracji na 
podstawie art. 20 ust. 2 uokik (s. 421). 

Zapewne wielu z nas ze szczególnie dużym zainteresowaniem przeczytało rozdział poświę-
cony dyskrecjonalności Prezesa UOKiK w zakresie nakładania kar. Orzecznictwo w ostatnich 
latach pokazało nam wszak, że w tym wymiarze dyskrecjonalność działań Prezesa UOKiK pod-
lega największej krytyce. 

Całość rozważań służy ocenie czy w prawie antymonopolowym istnieje szczególny ro-
dzaj dyskrecjonalności (podobny do tzw. uznania regulacyjnego), typowy tylko dla tej dziedzi-
ny prawa. Autor przekonująco dowodzi, że mimo wszystko nie ma podstaw do tworzenia takiej 
konstrukcji doktrynalnej, nawet jeśli prawo antymonopolowe ma swoją specyfi kę. „W prawie 
antymonopolowym (...) zarówno uznanie administracyjne, jak i inne dyskrecjonalne postacie 
działania organu administracji kształtujące jego luz decyzyjny nie odbiegają od ’klasycznego‘ 
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ich rozumienia, co oczywiście nie wyklucza ich specyfi ki, stosownie do regulowanej materii 
prawnej” (s. 478). 

Inne pytanie, jakie stawia Autor dotyczy zakresu, w jakim przyznany luz decyzyjny kształtuje 
instytucję nadzoru nad rynkiem organu antymonopolowego (s. 119). Zdaniem Autora „dyskrecjonal-
ność działania organu antymonopolowego ma istotny skutek dla normatywnego kształtu nadzoru 
nad rynkiem. Opierając ten nadzór na znacznych luzach normatywnych, ustawa antymonopolowa 
tworzy w istocie decyzyjny model nadzoru nad rynkiem” (s. 565). Podsumowanie rozważań sta-
nowi wniosek, z którym – jak mniemam – zgodzi się większość z nas: „dyskrecjonalność organu 
antymonopolowego zakłada istnienie pewnego poziomu ’etycznej wrażliwości‘ jako koniecznego 
kryterium wielostronnej oceny rzeczywistości rynkowej, stwarzającej gwarancje sprawiedliwego 
stosowania prawa (...)” (s. 565). 

Dla porządku należy dodać, że wszelkie rozważania i analizy są mocno zakotwiczone w dok-
trynie prawa administracyjnego, co czyni książkę autorstwa prof. Banasińskiego uniwersalną i wy-
kraczającą poza wyłącznie obszar prawa antymonopolowego. Wnioski formułowane w odniesieniu 
do dyskrecjonalności w prawie antymonopolowym mogą, jeśli nie bezpośrednio być stosowane, 
to stać się punktem odniesienia dla podobnych analiz dotyczących innych obszarów prawa. 

Jako że jest to książka, do której będziemy wszyscy sięgać po wielokroć w poszukiwaniu nie 
tyle gotowych rozwiązań, ile czegoś znacznie ważniejszego – inspiracji, rozważam wystąpienie 
do Kapituły Nagrody CARS z wnioskiem o zainicjowanie przetworzenia nagrodzonej książki na 
audiobooka, co pozwoli na korzystanie z nagrodzonej książki zawsze i wszędzie. 

dr hab. Agata Jurkowska-Gomułka, prof. WSIiZ
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania
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 2.  Konieczność zmiany zasad dostępu do materiałów leniency w świetle dyrektywy 
2014/104/UE 

 3.  Dostęp do materiałów leniency w świetle projektu założeń projektu ustawy o roszczeniach 
o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji 
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Antymonopolowego amerykańskiego Departamentu Sprawiedliwości i ograniczenia w uzyskaniu 
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za szerszym lub węższym dostępem stron cywilnych postępowań odszkodowawczych 
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VI.  Wnioski – wpływ reguł dostępności dokumentów leniency przy dochodzeniu roszczeń 
odszkodowawczych na skuteczność programów łagodzenia kar w sprawach porozumień 
ograniczających konkurencję 

 1. Ocena rozwiązań przyjętych obecnie w prawie polskim oraz projektowanych 
 2. Wnioski dla Polski płynące z rozwiązań przyjętych w prawie USA 
 3. Wnioski de lege ferenda 
VII.  Podsumowanie 

Streszczenie
Tematem artykułu są kwestie związane z dostępem do dokumentów leniency w ramach docho-
dzenia roszczeń odszkodowawczych w sprawach porozumień ograniczających konkurencję 
w prawie polskim i amerykańskim. W zakresie prawa polskiego zostały przedstawione rozwiąza-
nia prawne zarówno obowiązujące, jak i projektowane w ramach implementacji unijnej dyrektywy 
odszkodowawczej (dyrektywa 2014/104/UE). Omawiane rozwiązania są przedmiotem analizy 
w aspekcie wpływu na skuteczność programów łagodzenia kar. Wynikające ze wspominanej dy-
rektywy przyszłe uregulowanie kwestii dostępu do materiałów leniency na potrzeby dochodzenia 
roszczeń odszkodowawczych może obniżać skłonność przedsiębiorców do składania wniosków 
leniency, a przez to skuteczność publicznoprawnego egzekwowanie reguł konkurencji. W związku 
z tym autorzy artykułu zgłaszają stosowne wnioski de lege ferenda. Jednocześnie, porównując 
w tym zakresie prawo polskie i USA, dochodzą do wniosku, że to w prawie amerykańskim relacje 
między prywatnoprawnym i publicznoprawnym egzekwowaniem naruszeń reguł konkurencji są 
ukształtowane tak, aby oba te narzędzia faktycznie ze sobą współdziałały, nie obniżając wzajem-
nie swojej skuteczności. 

Słowa kluczowe: polskie prawo ochrony konkurencji; amerykańskie prawo ochrony kon-
kurencji; art. 1 ustawy Shermana; programy łagodzenia kar; prywatnoprawne dochodzenie 
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roszczeń; unijna dyrektywa odszkodowawcza; dostęp do materiałów leniency; odpowiedzialność 
karna.

JEL: K21, K41, K42

I. Wprowadzenie – publicznoprawne egzekwowanie zakazu 
praktyk ograniczających konkurencję a dochodzenie roszczeń 
odszkodowawczych w sprawach porozumień ograniczających 

konkurencję

Dostęp do dowodów naruszenia to jedno z kluczowych zagadnień związanych z proble-
matyką egzekwowania zakazu porozumień ograniczających konkurencję. Ponieważ zakazane 
antykonkurencyjne porozumienia, szczególnie kartele, co do zasady opierają się na uzgodnie-
niach o sekretnym charakterze, uzyskanie dowodów tych naruszeń jest utrudnione. Zarówno dla 
organów publicznych egzekwujących reguły konkurencji, jak i dla osób sądowo dochodzących 
roszczeń odszkodowawczych od uczestników zakazanych porozumień szczególnie pożądane są 
dowody i informacje „z pierwszej ręki”, od uczestników porozumień ograniczających konkurencję. 
Skuteczną zachętą do ich dobrowolnego przekazywania organowi ochrony konkurencji przez 
przedsiębiorców są programy łagodzenia kar (leniency), przewidujące odstąpienie od nałożenia 
kary pieniężnej lub jej złagodzenie w zamian za współpracę z organem.

Autorzy artykułu analizują zasady, na jakich materiały leniency mogą być udostępniane na 
potrzeby prywatnego egzekwowania reguł konkurencji. Kwestia ta ma wymiar wysoce praktycz-
ny. Szeroki dostęp do materiałów leniency może wzmacniać skuteczność dochodzenia rosz-
czeń związanych ze stosowaniem praktyk ograniczających konkurencję. Zarazem może jednak 
obniżać skuteczność programów łagodzenia kar. Stąd tak ważne jest właściwe unormowanie 
tych kwestii.

Artykuł stanowi próbę odpowiedzi na pytanie o oddziaływanie zasad dostępu do materiałów 
leniency w prawie polskim na cele procesów odszkodowawczych na skuteczność publicznopraw-
nego egzekwowania zakazu porozumień ograniczających konkurencję. W tym aspekcie omówione 
zostały rozwiązania prawne wciąż obowiązujące oraz planowane w ramach inkorporowania do 
prawa polskiego postanowień dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/104/UE z dnia 
26 listopada 2014 r. w sprawie niektórych przepisów regulujących dochodzenie roszczeń odszko-
dowawczych z tytułu naruszenia prawa konkurencji państw członkowskich i Unii Europejskiej, 
objętych przepisami prawa krajowego1. 

Rozwiązania krajowe zostały przedstawione w kontekście prawa amerykańskiego. Przyjęcie 
takiego kontekstu uzasadnia długoletnie doświadczenie i skuteczność egzekwowania naruszeń 
konkurencji w USA oraz – jak uznają autorzy – wypracowanie w prawie amerykańskim relacji 
między prywatnoprawnym i publicznoprawnym egzekwowaniem naruszeń reguł konkurencji, 
w których oba te narzędzia ze sobą współdziałają, nie obniżając wzajemnie swojej skuteczności. 

1 Dz. Urz. UE L 349/1; dalej: dyrektywa 2014/104/UE. 
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Podobny efekt jest też oczekiwany przez autorów dyrektywy 2014/104/UE2. Tymczasem z polskiej 
perspektywy może to nie nastąpić.

II. Programy łagodzenia kar jako instrumenty zapewnienia 
skutecznego egzekwowania publicznoprawnego zakazu praktyk 

ograniczających konkurencję

1. Program łagodzenia kar w prawie polskim – ogólny zarys

Polityka łagodzenia kar (leniency) została wprowadzona do prawa polskiego w 2004 r. na pod-
stawie nowelizacji ustawy z 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów3. Przyczyną 
jej przyjęcia było dążenie do harmonizacji polskiego prawa antymonopolowego z prawem konku-
rencji UE w przededniu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej oraz wejścia w życie rozporzą-
dzenia nr 1/20034 ustalającego podstawy współpracy pomiędzy Komisją Europejską a organami 
antymonopolowymi państw członkowskich UE w ramach tzw. Europejskiej Sieci Konkurencji5. 

Stosunkowo niewielka skuteczność polskiego programu leniency w pierwszych latach jego 
funkcjonowania6 doprowadziła do zmian w jego działaniu w 2009 r.7. Obecnie podstawą funkcjo-
nowania instytucji leniency w prawie polskim są art. 113a-k uokik8 dodane nowelizacją ze stycz-
nia 2015 r.9.

Istotą leniency jest odstąpienie od wymierzenia kary pieniężnej lub jej obniżenie przedsię-
biorcy uczestniczącemu w antykonkurencyjnym porozumieniu w zamian za podjęcie przez niego 
współpracy z organem antymonopolowym zmierzającej do położenia kresu temu porozumieniu. 
W tym kontekście leniency zbliżone jest co do zasady do instytucji świadka koronnego w prawie 
karnym. Zarówno unijny program leniency, jak i analogiczne programy w większości państw UE 
dotyczą porozumień kartelowych. Tymczasem polski program leniency ma zasięg znacznie szer-
szy, ponieważ obejmuje wszelkiego rodzaju naruszenia zakazu zawierania porozumień ograni-
czających konkurencję, zawartego w art. 6 uokik oraz art. 101 ust. 1 TFUE. Możliwość złożenia 
wniosku leniency w sprawach porozumień wertykalnych do polskiego organu antymonopolowego 
budziła wiele wątpliwości co do zasadności takiego rozwiązania, odmiennego od standardów unij-
nych. Tymczasem, jak wynika z orzecznictwa, wiele istotnych naruszeń prawa konkurencji zostało 
wykrytych dzięki istnieniu w prawie polskim możliwości wnioskowania o leniency dla uczestników 
porozumienia wertykalnego. Chodzi tu w szczególności o porozumienia wertykalne z formalnego 

2 Por. dyrektywa 2014/104/UE, pkt 6 preambuły.
3 Por. art. 103a ustawy z 16.04.2004 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. Nr 93, poz. 891). Szerzej, zob. Turno, 2013, 
s. 358 i n.
4 Rozporządzenie Rady (WE) nr 1/2003 z 16.12.2002 r. w sprawie wprowadzenia w życie reguł konkurencji ustanowionych w art. 81 i 82 Traktatu 
(Dz. Urz. L 1/1) weszło w życie 1.05.2004 r. i od tego datuje się powstanie tzw. Europejskiej Sieci Konkurencji (ECN).
5 European Competition Network, ECN.
6 Wyrażająca się składaniem do UOKiK bardzo nielicznych wniosków leniency, por. zestawienia zawarte w rocznych Sprawozdaniach z działalności 
UOKiK dostępnych na uokik.gov.pl.
7 Dotyczyły one przede wszystkim wydania rozporządzenia Rady Ministrów z 26.01.2009 r. w sprawie trybu postępowania w przypadku wystąpienia 
przedsiębiorców do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o odstąpienie od wymierzenia kary pieniężnej lub o jej obniżenie (Dz.U. Nr 20, 
poz. 109), które zastąpiło rozporządzenie o tym samym tytule z 2007 r. Ponadto w tym czasie UOKiK wydał także pierwsze Wytyczne Prezesa Urzędu 
Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie programu łagodzenia kar (tryb postępowania z wnioskami o odstąpienie od wymierzenia lub obniżenie 
kary pieniężnej – „wnioskami leniency”) z 24.02.2009 r., dostępne na: https://uokik.gov.pl/wyjasnienia_i_wytyczne.php
8 Ustawa z 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz.U. 2015, poz. 184), dalej: ustawa antymonopolowa, ustawa, uokik.
9 Czyli: ustawą z 10.06.2014 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz ustawy – kodeks Postępowania Cywilnego (Dz.U. 2014, 
poz. 945).
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punktu widzenia, a w rzeczywistości mające skutki horyzontalne dzięki funkcjonowaniu na zasa-
dzie hub-and-spoke10 (szerzej: Bolecki, 2011, s. 25–46). 

Polski program leniency przewiduje możliwość całkowitego zwolnienia z kary pieniężnej dla 
przedsiębiorcy, który jako pierwszy złożył wniosek o odstąpienie od wymierzenia kary pieniężnej 
zgodny z wymogami określonymi w ustawie11 oraz przedstawił dowód lub informacje umożliwia-
jące Prezesowi UOKiK uzyskanie takiego dowodu, pomocne do wszczęcia postępowania admi-
nistracyjnego albo do wydania decyzji kończącej takie postępowanie. Dodatkowo przedsiębiorca 
ubiegający się o całkowite zwolnienie z kary pieniężnej nie mógł wcześniej nakłaniać innych 
przedsiębiorców do udziału w porozumieniu12.

Przedsiębiorca, który nie spełnia któregokolwiek ze wskazanych wyżej warunków ubiega-
nia się o zwolnienie z kary pieniężnej, może ubiegać się o jej obniżenie. W tym celu powinien 
on złożyć stosowny wniosek zgodnie z wymogami ustawowymi oraz przedstawić dowód mający 
istotne znaczenie dla rozpatrywanej sprawy, którego organ antymonopolowy nie posiadał wcześ-
niej13. O ile z odstąpienia od nałożenia kary pieniężnej może skorzystać co do zasady tyko jeden 
przedsiębiorca (który jako pierwszy spełnił ustawowe warunki i złożył stosowny wniosek w tym 
zakresie), o tyle przedsiębiorców, którzy uzyskają zwolnienie z kary po złożeniu wniosku leniency 
może być więcej. Z tym, że każdy kolejny ze składających wniosek o obniżenie kary może liczyć 
na proporcjonalnie mniejszą jej redukcję14.

Należy podkreślić, że w przypadku każdego z przedsiębiorców ubiegających się o zwolnie-
nie z kary lub jej obniżkę istnieje ustawowy wymóg współpracy z organem antymonopolowym 
od momentu złożenia wniosku do zakończenia postępowania, a także obowiązek zaprzestania 
uczestnictwa w antykonkurencyjnym porozumieniu. Dodatkowo składający wniosek leniency jest 
zobowiązany do nieujawniania zamiaru złożenia tego wniosku15.

W szczególnych sytuacjach polskie prawo antymonopolowe przewiduje możliwość złożenia 
tzw. markera oraz wniosku uproszczonego (szerzej: Turno, 2013, s. 362 i n.)16. W przypadku 
markera przedsiębiorca składający wniosek leniency do polskiego organu antymonopolowego 
nie przedstawia pełnego zakresu informacji, których wymaga ustawa. Wynika to z tego, że w mo-
mencie składania wniosku przedsiębiorca ten nie posiada wszystkich niezbędnych informacji 
lub dowodów, lecz spodziewa się, że będzie je w stanie przedstawić w nieodległej przyszłości. 
W przypadku złożenia markera organ antymonopolowy określa zakres informacji lub dowodów, 
jakie należy przedstawić w uzupełnieniu wniosku oraz termin na ich przedstawienie. Jeżeli przed-
siębiorca uzupełni wniosek we wskazanym terminie, wniosek uznaje się za złożony w dacie zło-
żenia markera17. W przeciwnym wypadku nieuzupełniony wniosek traktowany jest jak niebyły18.

10 Por. decyzje Prezesa UOKiK nr DOK 107/06 z 18.09.2006 r., nr DOK-4/2010 z 24.05.2010 r. i nr DOK-12/2010 z 31.12.2010 r.
11 Por. art. 113a ust. 1–2 uokik.
12 Por. art. 113b uokik.
13 Por. art. 113c ust. 1 uokik.
14 Por. art. 113c ust. 2 uokik, z którego wynika, że pierwszy przedsiębiorca ubiegający się o obniżkę kary pieniężnej może uzyskać jej redukcję nawet 
do 50%, podczas gdy trzeci z ubiegających się o obniżkę może uzyskać ją w maksymalnej wysokości 20%.
15 Por. art. 113a ust. 3,5–6 oraz art. 113c ust. 1 pkt 2 uokik.
16 Świadczy to o zharmonizowaniu polskiego programu leniency z tzw. Modelowym Programem Leniency ECN, który również przewiduje takie insty-
tucje, por.: http://ec.europa.eu/competition/ecn/mlp_revised_2012_en.pdf 
17 Por. art. 113e ust. 3 uokik.
18 Por. art. 113e ust. 4 uokik.
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Wniosek uproszczony może być złożony do polskiego organu antymonopolowego w przy-
padku, gdy kompletny wniosek leniency składany jest do Komisji Europejskiej. Celem wniosku 
uproszczonego jest zagwarantowanie sobie przez przedsiębiorcę np. pierwszego miejsca w kolejce 
po leniency w postępowaniu przed krajowym organem antymonopolowym, gdyby wobec braku 
zainteresowania daną sprawą ze strony Komisji to organ krajowy podjął postępowanie w sprawie, 
której dotyczy wniosek leniency19. 

Wnioski leniency do polskiego organu antymonopolowego mogą być składane zarówno pi-
semnie, jak i ustnie. W przypadku nieuwzględnienia wniosku lub jego wycofania jest on zwracany 
przedsiębiorcy20. Szczegółowy tryb postępowania z wnioskiem leniency określony jest w rozpo-
rządzeniu Rady Ministrów wydanym na podstawie art. 113k uokik21.

W styczniu 2015 r. polski program leniency został rozbudowany o dwa nowe komponen-
ty. Są to tzw. leniency plus wzorowane na funkcjonującym w Stanach Zjednoczonych amnesty 
plus (Turno, 2013, s. 403) oraz leniency dla osób fi zycznych. Istotą leniency plus jest możliwość 
uzyskania dodatkowego obniżenia kary przez przedsiębiorcę, który ubiega się o obniżenie kary 
w toczącym się już postępowaniu przed Prezesem UOKiK22. Ta dodatkowa obniżka może wynosić 
30% kary nakładanej po zastosowaniu leniency w toczącym się już postępowaniu. Warunkiem 
jej uzyskania jest złożenie kolejnego wniosku leniency jako pierwszego z uczestników innego 
porozumienia antykonkurencyjnego. W konsekwencji zastosowania leniency plus przedsiębiorca 
korzystający z tej instytucji uzyskuje niejako podwójny bonus, którym jest uzyskanie dodatkowej 
znacznej redukcji kary w sprawie, w której po zgłoszeniu leniency zakwalifi kował się już do ob-
niżenia kary, jak również uzyskanie zwolnienia z kary w sprawie, w której został złożony wspo-
mniany wyżej dodatkowy wniosek leniency23. W ten sposób instytucja leniency, wiążąc ze sobą 
dwa niezależne postępowania antymonopolowe, daje dodatkowe korzyści fi nansowe (dodatkowe 
znaczne obniżenie kary o 30%) zainteresowanemu przedsiębiorcy, natomiast z perspektywy inte-
resu publicznego reprezentowanego przez organ antymonopolowy umożliwia wykrycie kolejnego 
porozumienia ograniczającego konkurencję.

Analizowana nowelizacja ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, obowiązująca od 
stycznia 2015 r., wprowadziła do prawa polskiego odpowiedzialność osób zarządzających, które 
w ramach sprawowania swojej funkcji u przedsiębiorcy dopuściły do naruszenia przez tego przed-
siębiorcę zakazu porozumień ograniczających konkurencję24. W przypadku takiego naruszenia 
organ antymonopolowy może nałożyć na osobę zarządzającą karę pieniężną w wysokości do 
2 mln zł25. Konsekwencją wprowadzenia odpowiedzialności fi nansowej określonych osób fi zycznych 
za niektóre naruszenia prawa antymonopolowego było równoległe wprowadzenie do przepisów 
polskiej ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów programu leniency dla tych osób26. Co do 

19 W sytuacji podjęcia postępowania przez organ krajowy przedsiębiorca zostanie wezwany do uzupełnienia wniosku uproszczonego tak, aby odpo-
wiadał on standardom określonym w ustawie. Jeżeli takie uzupełnienie zostanie dokonane we wskazanym terminie, dany wniosek będzie traktowany 
jakby został złożony w dacie przedstawienia wniosku uproszczonego, por. art. 113f uokik.
20 Por. art. 113g uokik.
21 Por. rozporządzenie Rady Ministrów z 23.12.2014 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania z wnioskiem o odstąpienie od wymierzenia kary pie-
niężnej lub jej obniżenie (Dz.U. 2015, poz. 81).
22 Chodzi tu o przedsiębiorcę, który nie spełnia warunków do uzyskania całkowitego zwolnienia z kary.
23 Por. art. 113d uokik.
24 Ustawa ogranicza tę odpowiedzialność do stosowania przez przedsiębiorcę tzw. porozumień nazwanych, określonych w art. 6 ust. 1 pkt 1–6 uokik 
oraz art. 101 ust. 1 lit. a)-e) TFUE, por. art. 6a uokik.
25 Por. art. 106a uokik.
26 Instytucja ta uregulowana jest w art. 113h–113j uokik.
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zasady opiera się on na analogicznych zasadach jak w przypadku leniency dla przedsiębiorców. 
Najważniejsze odrębności dotyczą m.in. zakresu informacji, jakie powinny być przedstawione 
przez osobę fi zyczną27. Przepisy stanowią również, że wniosek leniency złożony przez przed-
siębiorcę obejmuje także jego osoby zarządzające, które mogłyby ponieść odpowiedzialność 
na postawie art. 6a ustawy28. Reguła ta nie działa w odwrotnym kierunku, co jest konsekwencją 
uznania przez ustawę odpowiedzialności fi nansowej osób fi zycznych za subsydiarną w stosunku 
do odpowiedzialności przedsiębiorców.

2. Program łagodzenia kar w prawie federalnym USA – ogólny zarys

Aby dokonać analizy zakresu i wykorzystania programów łagodzenia kar w Sta  nach 
Zjednoczonych, należy w pierwszej kolejności przeanalizować postanowienia art. 1 ustawy 
Shermana, która uznaje za nielegalne zawieranie przez przedsiębiorców porozumień ogranicza-
jących swobodę handlu lub obrotu między stanami lub z innymi państwami. Krótki zarys inter-
pretacji amerykańskiego Sądu Najwyższego dotyczącej zakazów wprowadzonych na podstawie 
art. 1 ustawy Shermana29 oraz tego, jakiego typu naruszenia są zakazane per se, przedstawia 
zakres programu łagodzenia kar przyjętego przez Wydział Antymonopolowy amerykańskiego 
Departamentu Sprawiedliwości (Departament of Justice Antitrust Division).

Zakres programu łagodzenia kar w prawie federalnym USA determinuje okoliczność, iż 
w Stanach Zjednoczonych porozumienia kartelowe traktuje się jako przestępstwo. Wskazać 
należy, że naruszenie art. 1 uchwalonej w 1890 r. ustawy Shermana narażane było na odpowie-
dzialność zarówno cywilną, jak i karną. Antykonkurencyjne porozumienia między przedsiębiorcami 
ograniczające produkcję lub handel zagrożone były karą pozbawienia wolności do jednego roku. 
Od przyjęcia ustawy Shermana wysokość określonych w niej kar za naruszenia kartelowe rosła. 
W 1974 r. Kongres Stanów Zjednoczonych zaostrzył maksymalny wymiar kary z jednego roku do 
trzech lat pozbawienia wolności, defi niując praktyki kartelowe jako przestępstwa kwalifi kowane 
(w amerykańskim systemie common law najpoważniejsza kategoria przestępstw, zwykle cechująca 
się tym, że za ich popełnienie grozi kara pozbawienia wolności powyżej jednego roku). W roku 2004 
kolejna nowelizacja ustawy Shermana30 dodatkowo zaostrzyła kary. Maksymalna kara grzywny 
dla przedsiębiorstw (osób prawnych) wynosi 100 mln USD, a dla osób fi zycznych – 1 mln USD, 
maksymalna kara pozbawienia wolności wynosi zaś 10 lat. W przypadku dochodzenia kar grzywny 
znacznie przewyższających tę sumę możliwe jest zastosowanie „zasady alternatywnej grzywny”, 
przewidującej kary „dwukrotności uzyskanej korzyści brutto lub dwukrotność poniesionej straty 
brutto” (18 U.S. Code § 3571 d). 

W tym miejscu podkreślić należy, że jakkolwiek art. 1 ustawy Shermana31 literalnie odnosi 
się do „każdej umowy, związku w formie trustu lub jakiejkolwiek innej lub zmowy, jeśli ogranicza 
27 Osoba zarządzająca przedstawia we wniosku informacje w nim wymagane w zakresie, w jakim dysponuje nimi ze względu na pełnioną u przedsię-
biorcy funkcję i swoją rolę w porozumieniu, por. art.113i uokik.
28 Por. art. 113j ust. 1 uokik. 
29 Art. 1 ustawy Shermana dotyczy działań kilku jednostek. Nie dotyczy zaś stosunków wewnątrzorganizacyjnych, za które uznaje się także relacje 
między jednostką dominującą a w pełni przez nią kontrolowany podmiot zależny (sprawa Copperweld Corp. v. Independence Tube Corp., nr 467 US 752 
(1984)). Ocena tego, czy dana umowa podlega art. 1 ustawy Shermana zależy od tego, czy dotyczy ona „oddzielnych podmiotów gospodarczych re-
alizujących odrębne interesy gospodarcze” (ibidem: 768), w taki sposób, że „pozbawia to rynek niezależnych ośrodków decyzyjnych” (ibidem: 769). 
Przykładowo, za podlegające ocenie w aspekcie art. 1 ustawy Shermana Sąd Najwyższy uznał działania członków odrębnego podmiotu kontrolowanego 
przez grupę konkurentów (udziałowców ww. podmiotu), uznając, że podmiot ten był tylko narzędziem wykorzystywanym przez konkurentów na potrzeby 
horyzontalnego podziału terytorialnego (sprawa Stany Zjednoczone v. Sealy, Inc., nr 388 U.S. 350, 352–356 (1967).
30 Antitrust Criminal Penalty Enhancement and Reform Act z 2004 r., 42 Pub. L. 108-237, wersja skodyfi kowana: 15 U.S.C. § 4301 i nast. („ACPERA”).
31 Ibidem.
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swobodę handlu lub obrotu pomiędzy stanami lub z innymi państwami”32, to w świetle sądowej 
wykładni tego przepisu zakaz nie dotyczy wszelkiego rodzaju kontraktów i umów. 

W opinii przedstawionej przez Sędziego Stevensa amerykański Sąd Najwyższy orzekł w od-
niesieniu do art. 1 ustawy Shermana, że: „znaczenie tego artykułu nie może być jednoznaczne 
z jego brzmieniem. Ustawa stanowi, że „każda” umowa ograniczająca handel jest niezgodna 
z prawem. Jednakże (...) ograniczenie jest istotą każdej umowy33; w interpretacji dosłownej, 
art. 1 praktycznie eliminowałby całe prawo kontraktowe. A jednak to właśnie to ustawodawstwo 
wprowadza możliwość egzekwowania umów handlowych i pozwala na skuteczne funkcjonowa-
nie konkurencyjnych rynków, a nawet konkurencyjnej gospodarki. Zamysłem Kongresu nie było 
jednak, aby tekst ustawy Shermana określał pełne znaczenie ustawy lub jej zastosowania w kon-
kretnych sytuacjach. Historia prawodawstwa jednoznacznie pokazuje, że sądy powinny nadać 
kształt szerokiemu mandatowi ustawy, czerpiąc z tradycji systemu common law”34.

Zgodnie z przywołanym stanowiskiem Sędziego Stevensa, w orzecznictwie zinterpretowa-
no postanowienia ustawy Shermana, czerpiąc z tradycji systemu common law. Sąd Najwyższy 
sformułował w sprawie Northern Pacifi c R. Co.35 defi nicję zakazu per se (szerzej: Miąsik, 2004, 
s. 96–106). Sąd uznał, że „bezzasadne, a co za tym idzie, niezgodne z prawem, bez komplekso-
wego badania konkretnych szkód przez nie wyrządzonych lub gospodarczego uzasadnienia dla 
ich zastosowania” są tylko niektóre ograniczenia, jeżeli mają: „…zgubny wpływ na konkurencję 
i są pozbawione korzyści”. Jak stwierdził Sąd Najwyższy, „taka reguła zakazu per se nie tylko 
sprawia, że jest bardziej pewne, jakie kategorie ograniczeń są zabronione ustawą Shermana, 
z korzyścią dla wszystkich zainteresowanych, ale eliminuje również potrzebę przeprowadzenia 
niezwykle skomplikowanych i długich analiz ekonomicznych całej historii danej branży, a także 
branż pokrewnych, w celu ustalenia w szerszym ujęciu, czy dane ograniczenie było bezzasadne”. 
Tak więc porozumienia zakazane per se to takie, których negatywny wpływ na konkurencję wyni-
ka z samej ich istoty, a ich uzasadnienie jest „niedopuszczalne, ponieważ jest ono sprzeczne ze 
wszystkimi celami prawa antymonopolowego w danym systemie prawnym” (Miąsik, 2004, s. 22). 
Amerykańskie sądy zaliczyły do praktyk zakazanych per se ustalanie cen36, podział rynków37, 
bojkoty grupowe38 oraz umowy wiązane39.

Pozostałe porozumienia, niemieszczące się w kategorii per se, podlegają szczegółowej 
ocenie i w oparciu o regułę rozsądku mogą być uznane za dopuszczalne, gdy, prowadząc do 
ograniczenia konkurencji w jednym obszarze, zwiększają konkurencję w innym (Miąsik, 2004, 
s. 20), przy zachowaniu proporcjonalności między ograniczeniem konkurencji a „zakładanymi lub 
wywołanymi pozytywnymi skutkami” (Miąsik, 2004, s. 21).

32 „Every contract, combination in the form of trust or otherwise, or conspiracy, in restraint of trade or commerce among the several States, or with 
foreign nations, is declared to be illegal”. Wykorzystane tłumaczenie z: Miąsik, 2004, s. 63.
33 Jak stwierdził sąd w innej sprawie: „Każda umowa dotycząca handlu i każdy przepis dotyczący handlu stanowi swoiste ograniczenie. Wiązanie 
i ograniczanie to cała ich istota”. Zob. wyr. w sprawie Chicago Board of Trade v. Stany Zjednoczone, nr 246 U.S. 231, 246 U.S. 238. Podobnie: wyr. 
w sprawie Stany Zjednoczone v. Topco Associates, nr 405 U.S. 596, 405 U.S. 606.
34 Zob. 21 Cong. Rec. [sprawozdanie z obrad Kongresu] 2456 (1890) (uwagi Senatora Shermana).
35 Northern Pacifi c R. Co. przeciwko Stanom Zjednoczonym, nr 356 U.S. 1,5 (1958).
36 Wyr. w sprawie Stany Zjednoczone v. Socony-Vacuum Oil Co., nr 310 U.S. 150, 310 U.S. 210.
37 Wyr. w sprawie Stany Zjednoczone v. Addyston Pipe & Steel Co., nr 85 F. 271, utrzymany wyrokiem nr 175 U.S. 211.
38 Wyr. w sprawie Fashion Originators’ Guild v. Federalna Komisja Handlu, nr 312 U.S. 457.
39 Wyr. w sprawie International Salt Co. v. Stanom Zjednoczonym, nr 332 U.S. 392.
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Powyższa klasyfi kacja naruszeń art. 1 ustawy Shermana determinuje zakres jego egzekwo-
wania na drodze publicznoprawnej. Powołany do tego Wydział Antymonopolowy Departamentu 
Sprawiedliwości może egzekwować zakazy wprowadzone Ustawą Shermana na drodze cywilnej 
lub karnej40, lecz jako przestępstwa traktuje – choć nie wskazuje na to jednoznacznie brzmienie 
ustawy Shermana – wyłącznie porozumienia uznane przez sądy jako zakazane per se. Podręcznik 
Wydziału Antymonopolowego41 wyjaśnia te kwestie w sposób jednoznaczny w części po święconej 
zasadom ustalania czy dochodzenie należy prowadzić na drodze cywilnej, czy karnej: „Wydział 
skłania się ku prowadzeniu dochodzeń na drodze karnej i ścigania w sprawach dotyczących 
porozumień horyzontalnych, zakazanych per se umów, takich jak ustalanie cen, ustawianie 
przetargów oraz podział klientów i obszarów. Procedurę cywilną oraz, w razie potrzeby, proces 
cywilny stosuje się wobec innych domniemanych naruszeń przepisów antymonopolowych, w tym 
naruszeń wymagających rozważenia zgodnie z regułą rozsądku, a także wykroczeń, które do tej 
pory sądy traktowały jako wykroczenia zakazane ’per se’”. W tym samym Podręczniku wyjaś-
nia się zarazem, że „W wielu sytuacjach, nawet jeżeli dane działanie wydaje się naruszeniem 
per se, dochodzenie lub proces na drodze karnej może nie być wskazany. Sytuacje takie mogą 
obejmować sprawy, w których: (1) orzecznictwo jest niejednoznaczne; (2) przedstawione zostały 
zupełnie nowe zagadnienia prawne lub okoliczności; (3) istnieje uzasadnione przypuszczenie, 
że niejasności wynikają z wcześniejszych decyzji procesowych; lub (4) istnieją jednoznaczne 
dowody na to, że osoby, których dotyczy dochodzenie, nie znały lub nie rozumiały konsekwencji 
swych działań”42.

Ograniczenie zakresu egzekucji naruszeń art. 1 ustawy Shermana na drodze prawa pub-
licznego (jako przestępstw) do porozumień zakazanych per se wpływa na zakres programu łago-
dzenia kar. Wprowadzony przez Wydział Antymonopolowy w październiku 1978 r. Korporacyjny 
Program Łagodzenia Kar (ang. Corporate Leniency Policy) stosowany jest do spraw karnych. 
W swym pierwotnym kształcie przysługiwał tylko przedsiębiorcom, którzy przyznali się do niedo-
zwolonych działań przed wszczęciem dochodzenia przez Wydział. Decyzja o złagodzeniu kary nie 
zapadała automatycznie, tylko była podejmowana w ramach dyskrecjonalności organu. W takiej 
formule program łagodzenia kar nie był szczególnie skuteczny, a w ciągu pierwszych czternastu 
i pół roku jego funkcjonowania wnioski o złagodzenie kary złożyło zaledwie siedemnastu uczest-
ników karteli43. 

Z tego względu wprowadzone zostały zmiany w celu zapewnienia przedsiębiorcom większej 
pewności co do warunków, kiedy faktycznie mogą liczyć na zwolnienie z kary w zamian za współ-
pracę w identyfi kacji zmowy. W celu skorygowania tych problemów i zapewnienia dodatkowych 
zachęt dla spółek do dokonywania ujawnień i podejmowania współpracy do programu wprowa-
dzono następujące zmiany: (1) gwarancję przyznania statusu leniency dla uprawnionego podmio-
tu, jeżeli podjął współpracę z Wydziałem w sprawie, w której nie wszczęto jeszcze dochodzenia; 
(2) objęcie ochroną wynikającą z wniosku leniency przedsiębiorcy wszystkich współpracujących 

40 Inny organ powołany do ochrony rynku przed nieuczciwymi (w tym: antykonkurencyjnymi) praktykami przedsiębiorców, Federalna Komisja Handlu 
(Federal Trade Commission), nie ma kompetencji na gruncie prawa karnego.
41 U.S. Department of Justice Antitrust Divison Manual. Fifth Edition. Last Updated April 2015, s. III-12; https://www.justice.gov/atr/fi le/761166/
download.
42 Ibidem.
43 The Disclosure of Antitrust Violations and Prosecutorial Discretion, wystąpienie Johna H. Shenefi elda podczas 17. Dorocznego Posiedzenia Corporate 
Counsel Institute, 4 października 1978 roku.
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z Wydziałem członków kierownictwa, dyrektorów i pracowników; (3) dopuszczenie przyznana ko-
rzyści w ramach programu leniency w określonych okolicznościach, nawet jeżeli w przedmiotowej 
sprawie trwało już dochodzenie. 

Ważną zmianą w programie łagodzenia kar dla przedsiębiorców w 1993 r. było opublikowane 
reguł nowej polityki łagodzenia kar uwzględniających odrębnie warunki, jakie muszą być spełnione 
w celu skorzystania ze złagodzenia kar, jeżeli w danej sprawie nie jest prowadzone dochodze-
nie (typ A) oraz warunki, na jakich przysługuje złagodzenie kary pomimo trwania dochodzenia 
w sprawie (typ B)44. 

W przywoływanym dokumencie wyraźnie przesądzono, że lider lub inicjator kartelu nie może 
liczyć na udział w programie. Wyjaśniają to pracownicy Wydziału Antymonopolowego (Hammond 
i Barnett, 2008): „Wzór wniosku o warunkowe złagodzenie kary dla przedsiębiorstwa (...) zobo-
wiązuje wnioskodawcę do oświadczenia, że ‘nie zmuszał żadnego innego podmiotu do udziału 
w jakiejkolwiek zgłaszanej działalności o charakterze antykonkurencyjnym i nie kierował ani nie 
był inicjatorem takiej działalności’. Podobnie jak w przypadku oświadczeń w sprawie ujawnienia 
i zakończenia działalności, na wnioskodawcy spoczywa obowiązek udowodnienia prawdziwości 
złożonego oświadczenia”45.

Niezwykle ważnym aspektem polityki łagodzenia kar jest fakt, że tylko jeden uczestniczący 
w kartelu przedsiębiorca, który podjął współpracę z Wydziałem Antymonopolowym może 
być objęty zwolnieniem z kary za dane naruszenie. 

Wprowadzenie powyższych zmian do programu łagodzenia kar istotnie zwiększyło liczbę 
wnioskodawców, dzięki czemu program uważa się za udany. Jak ogłosił Scott Hammond, pełniący 
wówczas w Wydziale Antymonopolowym funkcję Zastępcy Asystenta Prokuratora Generalnego 
ds. Egzekwowania Praw w Postępowaniu Karnym: „Wskutek wprowadzenia tych zmian, Wydział 
Antymonopolowy odnotował niemal dwudziestokrotny wzrost liczby wniosków o złagodzenie kary, 
dzięki czemu Program Łagodzenia Kar stał się najskuteczniejszym narzędziem śledczym stoso-
wanym przez Wydział Antymonopolowy”46.

Kolejną istotną zmianą w amerykańskim programie leniency było wprowadzenie nowej poli-
tyki łagodzenia kar dla osób fi zycznych, ogłoszonej 10 sierpnia 1994 r. i dotyczącej wszystkich 
osób fi zycznych samodzielnie (a nie w ramach korporacyjnego leniency), wychodzących z ini-
cjatywą współpracy w celu objęcia zwolnienia z odpowiedzialności karnej w zamian za zgłosze-
nie naruszenia art. 1 ustawy Shermana, o której Wydział wcześniej nie wiedział. Podobnie jak 
w przypadku wniosków leniency dla przedsiębiorców, od osoby fi zycznej chcącej uczestniczyć 
w programie łagodzenia kar, wymagane jest przyznanie się do udziału w noszącym znamiona 
przestępstwa naruszeniu reguł konkurencji, niepełnienie w kartelu funkcji lidera i nieprzymuszanie 
innych podmiotów do uczestnictwa w kartelu, a zarazem pełna współpraca z Wydziałem Antymo-
nopolowym47. 

Podkreślenia wymaga, że amerykański program leniency umożliwia uzyskanie zwolnienia 
z grzywny poprzez współpracę z Wydziałem Antymonopolowym tylko jednemu przedsiębiorcy 

44 https://www.justice.gov/atr/corporate-leniency-policy.
45 https://www.justice.gov/atr/model-corporate-conditional-leniency-letter.
46 The Evolution of Criminal Antitrust Enforcement Over the Last Two Decades, 25 lutego 2010 r. https://www.justice.gov/atr/speech/evolution-
criminal-antitrust-enforcement-over-last-two-decades.
47 Department of Justice Leniency Policy for Individuals; http://www.justice.gov/atr/public/guidelines/0092.htm.
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uczestniczącemu w danym naruszeniu, przedsiębiorstwa i ich doradcy prawni poddani są znacznej 
presji zgłoszenia podejrzenia naruszenia niezwłocznie po jego stwierdzeniu. Dlatego pierwszym 
krokiem podejmowanym przez wielu przedsiębiorców jest kontakt z Wydziałem w ramach proce-
dury leniency jeszcze przed szczegółowym wewnętrznym dochodzeniem potwierdzającym, że 
faktycznie doszło do naruszenia o charakterze karnym. 

Podmiot wnioskujący o leniency ma możliwość złożenia tzw. markera48. Marker pozwala 
wnioskodawcy zarezerwować miejsce na początku kolejki podmiotów ubiegających się o lenien-
cy na czas niezbędny np. do przeprowadzeniu wewnętrznego audytu i zgromadzenia informacji, 
które będą wystarczały do uzyskania statusu leniency. Marker jest przyznawany na czas okre-
ślony, zwykle 30 dni. W niektórych przypadkach Wydział Antymonopolowy może zgodzić się na 
jego przedłużenie o dodatkowy czas, o ile wnioskodawca wykaże, że w dobrej wierze stara się 
terminowo uzupełnić swój wniosek49.

Potencjalne korzyści dla pierwszego podmiotu występującego z wnioskiem leniency w za-
mian za zgłoszenie działalności kartelowej do Wydziału Antymonopolowego są następujące: 
wnioskodawcy unikają odpowiedzialności karnej za naruszenia prawa antymonopolowego, 
w tym ewentualnych kar w postępowaniu karnym lub grzywny administracyjnej, współpracujący 
z Wydziałem przedsiębiorcy unikają zaś potencjalnych kar grzywny i kar pozbawienia wolności. 
Ponadto, wnioskodawcy leniency mogą uzyskać zwolnienie z obowiązku wypłacenia w postępo-
waniu cywilnym potrójnego odszkodowania pod warunkiem, że będą współpracować ze stroną 
powodową w późniejszych sprawach cywilnych. Ta ostatnia wymieniona korzyść z uczestnictwa 
w programie leniency, aktualizująca się w ewentualnych następczych postępowaniach odszko-
dowawczych, wydaje się dawać szczególnie silną motywacje do uczestnictwa w programie, 
zapewnia bowiem możliwość uniknięcia wyjątkowo wysokich odszkodowań. O ile od podmiotu 
z przyznanym statusem leniency w sądowym postępowaniu odszkodowawczym zasądzone 
może być tylko odszkodowanie o funkcji kompensacyjnej, tj. w wysokości pokrywającej rzeczy-
wistą szkodę, to wobec pozostałych pozwanych kartelistów sąd może zasądzić, nawet jeżeli 
przyznali się do winy, odszkodowania w wysokości trzykrotności szkody, a ponadto odpowiadają 
oni solidarnie50. 

Ważnym narzędziem wykrywania karteli, pozwalającym uczestnikowi kartelu na uchronienie 
się przed obowiązkiem zapłaty odszkodowania w wysokości trzykrotności szkody w równoległych 
sprawach cywilnych jest tzw. program leniency plus. Warunki tego programu zostały określone 
w ustawie o zaostrzeniu i reformie systemu wymierzania kar w karnych procesach antymonopo-
lowych z 2004 r.51. Od wnioskodawcy wymagana jest, między innymi, „dostateczna współpraca” 
ze stroną powodową w postępowaniu cywilnym.

W odróżnieniu od programów leniency, w prawie polskim i unijnym omawiany amery-
kański program łagodzenia kar nie daje gwarancji jakichkolwiek korzyści drugiemu w kolejno-
ści uczestnikowi zakazanego porozumienia. Pomimo tego Wydział Antymonopolowy często 
traktuje przystąpienie do współpracy na wczesnym etapie jako okoliczność łagodzącą przy 

48 Na temat podobnej instytucji w prawie polskim, zob. rozdz. II.1 „Program łagodzenia kar w prawie polskim – ogólny zarys”.
49 Zob. Odpowiedź na Pytanie 2 w: Hammond i Barnett, 2008.
50 Omówione reguły odnoszące się do wnioskodawców leniency wynikają z uchwalonej w 2004 r. ustawy Antitrust Criminal Penalty Enhancement and 
Reform Act („ACPERA”) 2004, 42 Pub. L. 108–237, wersja skodyfi kowana: 15 U.S.C. § 4301 i nast.
51 Ibidem.
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zawieraniu ugód pomiędzy obroną a oskarżeniem (plea agreements). Ponadto, drugi w kolej-
ności podmiot może zapewnić sobie łagodniejsze potraktowanie w ramach programu leniency 
plus dzięki ujawnieniu istnienia drugiego kartelu. Strona, która jako pierwsza zgłosi istnienie 
drugiego kartelu zyskuje, nie ponosi ona bowiem odpowiedzialności karnej z tytułu zgłoszenia 
drugiego kartelu, jak również jest łagodniej potraktowana w związku z ujawnieniem pierwszego 
kartelu52.

Na koniec warto jeszcze zauważyć, że nie została przewidziana żadna formalna procedura 
zaskarżania decyzji Wydziału Antymonopolowego o przyznaniu złagodzenia kary.

3.  Programy łagodzenia kar w prawie polskim i prawie federalnym USA – podstawowe 
podobieństwa i różnice

Omówienie podstawowych zasad programów łagodzenia kar w prawie polskim i amery-
kańskim ujawnia zarówno podobieństwa, jak i różnice. Poniżej przedstawiono ich zestawienie. 
Przedstawione różnice są konsekwencją różnic między systemem common law i systemem pra-
wa cywilnego, a także tym, że zawarcie kartelu w Stanach Zjednoczonych jest przestępstwem 
w świetle prawa karnego, a w Polsce – deliktem prawa administracyjnego.

Tabela 1. Różnice i podobieństwa programów leniency w Polsce i USA

Różnice

USA POLSKA

program leniency ma zastosowanie do naruszeń 
konkurencji o charakterze karnym

program leniency ma zastosowanie do naruszeń 
o charakterze administracyjnym

o zastosowaniu programu decyduje prokurator o zastosowaniu programu decyduje Prezes 
UOKiK (organ administracji)

program leniency ma zastosowanie tylko wobec 
jednego wnioskodawcy w sprawie danej zmowy

program leniency ma szersze zastosowanie; 
choć tylko jeden wnioskodawca może uzyskać 
pełne odstąpienie od nałożenia kary pieniężnej, 
kolejni wnioskodawcy mogą uzyskać złagodze-
nie kary

zastosowanie procedury leniency nie jest możli-
we w stosunku do liderów nielegalnych porozu-
mień ani wobec osób, które przymuszały innych 
do przystąpienia do zmowy

inicjator nielegalnego porozumienia (o ile nie 
nakłaniał innych do uczestnictwa w porozu-
mieniu) może uzyskać całkowite odstąpienie 
od nałożenia kary pieniężnej złagodzenie kary 
(por. art. 113(b)(3) ustawy) 

wnioskodawca leniency może liczyć na ko-
rzystne traktowanie w postępowaniu odszko-
dowawczym w postaci istotnego obniżenia 
maksymalnej kwoty odszkodowania jaka może 
być zasądzona, jeżeli podejmuje współpracę ze 
stronami postępowania cywilnego

chociaż dyrektywa 2014/104/UE przewiduje 
dla Wnioskodawcy leniency pewne korzyści 
w ewentualnych postępowaniach odszkodowaw-
czych, jednak nie mogą się one równać z tymi 
w prawie amerykańskim1

52 Zob. Odpowiedź na Pytanie 8 [w:] Hammond S.D., Barnett B.A. (2008).
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Podobieństwa

USA POLSKA

pierwszy w kolejności wnioskodawca leniency 
uzyskuje odstąpienie od kary grzywny (w przy-
padku USA także od pozbawienia wolności) 

pierwszy w kolejności wnioskodawca lenien-
cy uzyskuje odstąpienie od nałożenia kary 
pienieżnej

Wydział Antymonopolowy warunkowo przyznaje 
wnioskodawcy status leniency, który potwier-
dzany jest jeżeli wnioskodawca spełni wszystkie 
stosowne wymogi.

po złożeniu wniosku leniency spełniającego 
kryteria ustawowe Prezes UOKiK zawiadamia 
wnioskodawcę o przyznaniu wstępnego statusu 
leniency2, natomiast ostateczne uzyskanie ko-
rzyści wynikających z uczestnictwa w programie 
następuje, jeżeli wnioskodawca spełni wszystkie 
stosowne wymogi

aby skorzystać z korzyści zapewnianych przez 
program leniency, wnioskodawca musi pod-
jąć pełną i rzetelną współpracę z Wydziałem 
Antymonopolowym w prowadzonym docho-
dzeniu; we wzorze wniosku leniency dla przed-
siębiorców opisuje się konkretne obowiązki 
współpracy przez wnioskodawcę, takie jak m.in. 
zapewnienie dokumentów, informacji i mate-
riałów, niezależnie od tego, gdzie się znajdują; 
dokładanie wszelkich starań w celu zapewnienia 
współpracy ze strony bieżących członków kie-
rownictwa, dyrektorów i pracowników

wnioskodawca leniency jest zobowiązany 
współpracować z Prezesem UOKiK w pełnym 
zakresie od momentu złożenia wniosku3; jest to 
warunek konieczny dla ubiegających się za-
równo o zwolnienia, jak i o obniżenia wysokości 
kary pieniężnej4

program leniency jest dostępny zarówno dla 
przedsiębiorców, jak i dla niemających takiego 
statusu osób fi zycznych (członków kierownictwa, 
dyrektorów i pracowników)

program leniency jest dostępny zarówno 
dla przedsiębiorców, jak i dla osób fi zycz-
nych niemających takiego statusu (tzw. osoby 
zarządzające)

1 Dyrektywa przewiduje, że „Podmiot zwolniony z kary powinien być zatem zasadniczo zwolniony z solidarnej odpowiedzialności za całą szkodę, 
a przypadająca na niego część odszkodowania względem innych współsprawców nie powinna przewyższać wartości szkody wyrządzonej jego bez-
pośrednim lub pośrednim nabywcom, a w przypadku kartelu nabywców — jego bezpośrednim lub pośrednim dostawcom. W zakresie, w jakim kartel 
wyrządził szkodę podmiotom niebędącym klientami ani dostawcami sprawców naruszenia, część odszkodowania przypadająca na podmiot zwolniony 
z kary nie powinna przewyższać jego względnej odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez kartel”, zob. pkt 38 preambuły dyrektywy 2014/104/UE.
2 Zob. § 6 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z 23.12.2014 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania z wnioskiem o odstąpienie od wymierzenia 
kary pieniężnej lub jej obniżenie (Dz.U. z 2015 r. poz. 81).
3 Art. 113a ust. 5 uokik.
4 Art. 113b pkt 1 i art. 113c ust. 1 pkt 2 uokik. 

Źródło: opracowanie własne.

4.  Korzyści płynące z programów łagodzenia kar dla egzekwowania publicznoprawnego 
zakazu praktyk ograniczających konkurencję

Programy leniency powszechnie uznawane są przez organy antymonopolowe zarówno 
w Europie, jak i na całym świecie za najskuteczniejszy instrument walki z antykonkurencyjnymi 
porozumieniami przedsiębiorców. Świadczy o tym zakres rozpowszechnienia się tej instytucji, 
pochodzącej z prawa antytrustowego Stanów Zjednoczonych, na inne kontynenty53. Obecnie 
53 Stany Zjednoczone po raz pierwszy wprowadziły leniency dla przedsiębiorców w 1978 r.

C.d. tabeli 1 
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programy leniency funkcjonują już w kilkudziesięciu jurysdykcjach (Król-Bogomilska, 2013, s. 212). 
Szczególnie popularne jest leniency w Europie, gdzie spośród 28 państw członkowskich UE je-
dynie Malta nie posiada tego instrumentu w krajowym prawie antymonopolowym54. 

Programy leniency państw UE często wzorowane są na programie Komisji Europejskiej55, 
a znaczący wzrost ich liczby jest konsekwencją postępującej oddolnej konwergencji wewnętrz-
nego prawa antymonopolowego państw członkowskich UE z prawem unijnym po uchwaleniu 
i wejściu w życie rozporządzenia Nr 1/2003. Również polski program leniency mieści się w tym 
nurcie, został wdrożony do prawa krajowego w dniu przystąpienia Polski do UE, tj. 1.05.2004 r.

Przyczyną niesłabnącej popularności instytucji leniency w Europie i poza nią są korzyści, 
których w takich programach upatrują organy antymonopolowe na całym świecie. Korzyści te 
związane są przede wszystkim z dostępem do informacji mających często charakter nieofi cjalny, 
a więc takich których pozyskanie w inny sposób, przy braku współpracy ze strony uczestnika 
naruszenia, byłoby bardzo utrudnione, a w niektórych przypadkach praktycznie niemożliwe56. 
Dodatkowo informacje te pochodzą od samych uczestników antykonkurencyjnego porozumienia, 
co zwiększa ich wiarygodność lub umożliwia ich weryfi kację. Szczególne znaczenie z perspektywy 
ochrony interesu publicznego, do czego powołane są organy antymonopolowe, mają informacje 
lub dowody pozwalające wszcząć postępowanie w sprawie, która nie była wcześniej znana or-
ganowi antymonopolowemu. Wśród tych informacji lub dowodów mogą znajdować się również 
takie, które umożliwią np. przeprowadzenie przeszukania u uczestników zakazanej zmowy (po 
wcześniejszym uzyskaniu zgody sądu na takie działanie) w sposób, który umożliwi skuteczne 
dotarcie do niezbędnych dowodów57.

Z perspektywy organów antymonopolowych oraz wykonywanych przez nich zadań duże zna-
czenie mieć mogą także przekazane przez wnioskujących o leniency inne dowody lub informacje 
ułatwiające uzyskanie dowodów, których dany organ wcześniej nie posiadał. Ponadto przedsię-
biorca ubiegający się o leniency od momentu złożenia wniosku jest zobowiązany do współdziała-
nia z organem antymonopolowym pod rygorem nieprzyznania mu zwolnienia lub obniżenia kary. 
Z perspektywy organu może być to pomocne w prowadzeniu postępowania, wyjaśniania na bieżąco 
powstających wątpliwości dotyczących okoliczności sprawy. W konsekwencji informacje uzyskane 
dzięki leniency mają istotne znaczenie na etapie zarówno wydawania decyzji kończącej postępo-
wanie administracyjne, jak i odwoławczym przed Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów58.

W doktrynie oraz w publicystyce instytucja leniency w postępowaniu antymonopolowym bywa 
porównywana do instytucji świadka koronnego w postępowaniu karnym (Molski, 2014, s. 1402; 
Niklewicz, 2003). Mimo wielu różnic pomiędzy tymi dwoma instytucjami należącymi do odmien-
nych dziedzin prawa, istota korzyści dla ochrony konkurencji realizowanej w interesie publiczno-
prawnym wynikających z funkcjonowania programów łagodzenia kar jest analogiczna jak przy 

54 Por. http://ec.europa.eu/competition/ecn/model_leniency_programme_annex1.pdf.
55 Por. Obwieszczenie Komisji w sprawie zwalniana z grzywien i zmniejszania grzywien w sprawach kartelowych (Dz. Urz. UE 2006 C 298/11) ze 
zmianami (Dz. Urz. UE 2015 C 256/01).
56 Np. korespondencja mailowa, notatki menedżerów, nagrania nieformalnych spotkań.
57 Np. dzięki wskazaniu przez wnioskującego o leniency lokalizacji, w których mogą znajdować się dalsze dowody naruszenia. Wartość takich informacji 
instruujących organ ochrony konkurencji w kwestii przeprowadzenia przeszukania wzrasta wraz z ograniczeniami wynikającymi z podwyższania – za-
równo w orzecznictwie ETPC jak i na gruncie prawa UE – standardów ochrony praw, m.in. ochrony przed tzw. fi shing expeditions.
58 Odwołania od tych decyzji wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie – Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (SOKiK), który sprawuje pełną 
merytoryczną kontrolę nad decyzjami antymonopolowymi wydawanymi przez Prezesa UOKiK.
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świadku koronnym. Doświadczenie to mają organy antymonopolowe w wielu państwach świata, 
gdzie leniency funkcjonuje. 

Również w UE duża waga przywiązywana jest nie tylko do istnienia programów łagodzenia 
kar na szczeblu poszczególnych państw, ale i do ich spójności. Odmienności w krajowych progra-
mach leniency wskazywane są niezmiennie jako jedna z poważniejszych przeszkód dla jeszcze 
bardziej skutecznego działania polityki łagodzenia kar w Europie. Z tego powodu jedną z pierw-
szych inicjatyw podjętych przez nowopowstały ECN stało się opracowanie przywoływanego już 
Modelowego Programu Leniency. Dokument ten, mimo braku mocy prawnie wiążącej59, przyczynił 
się do dobrowolnej oddolnej konwergencji programów leniency w państwach UE. Decyzje w tym 
zakresie były podejmowane z uwagi na spodziewane korzyści w zakresie zwiększonej wykrywal-
ności antykonkurencyjnych zmów przy wykorzystaniu polityki leniency opartej na zbliżonych za-
sadach. Pomimo tych zmian, krajowe programy leniency państw członkowskich UE nadal cechuje 
zróżnicowanie (Król-Bogomilska, 2013, s. 214–223).

III. Dochodzenie roszczeń odszkodowawczych w sprawach 
porozumień ograniczających konkurencję

1.  Dochodzenie roszczeń odszkodowawczych w sprawach porozumień ograniczających 
konkurencję w prawie polskim – ogólny zarys

Polski system egzekwowania prawa antymonopolowego oparty jest na modelu publiczno-
prawnym, w którym wiodącą rolę odgrywa Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów 
będący organem administracji rządowej odpowiedzialnym m.in. za ochronę konkurencji. Zadania 
w tym zakresie realizowane są przede wszystkim poprzez prowadzenie postępowań i wydawa-
nie decyzji administracyjnych w celu przeciwdziałania stwierdzonym naruszeniom prawa anty-
monopolowego60. Zakazy stosowania praktyk  ograniczających konkurencję oraz kary pieniężne 
nakładane przez Prezesa UOKiK na naruszających prawo przedsiębiorców mają na celu ochronę 
konkurencji jako zjawiska rynkowego, a nie interesów konkurujących ze sobą przedsiębiorców. 
Oznacza to, że działania te podejmowane są w interesie publicznym, w konsekwencji czego np. 
kary pieniężne płacone są do budżetu państwa, a nie przyznawane jako rekompensata podmio-
tom poszkodowanym praktykami monopolistycznymi.

Publicznoprawny charakter działań i rozstrzygnięć podejmowanych przez organ antymono-
polowy nie wyklucza możliwości dochodzenia indywidualnych roszczeń przez poszkodowanych 
praktykami monopolistycznymi61. Organem właściwym do rozstrzygania w takich sprawach nie 
jest jednak Prezes UOKiK, ale sądy powszechne.

Przepisy ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów zawierają zarówno materialne zakazy 
stosowania praktyk monopolistycznych, jak i przepisy proceduralne, w oparciu o które prowadzi 
swoje postępowania organ antymonopolowy. Jednak z perspektywy dochodzenia roszczeń od-
szkodowawczych w sprawach porozumień ograniczających konkurencję istotne znaczenie ma 
art. 6 uokik. Przepis ten określa przesłanki bezprawności antykonkurencyjnych porozumień62, jak 

59 Wyr. TS z 20.01.2016 r. w sprawie C-428/14 DHL Express, ECLI:EU:C:2016:27, pkt 77. 
60 Odwołania od tych decyzji wnosi się do SOKiK.
61 Wymaga tego rozporządzenie nr 1/2003, por. art. 15 i 16 tego rozporządzenia.
62 Por. art. 6 ust. 1 uokik.
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również podstawę do stwierdzenia nieważności, w całości lub w części, porozumień sprzecznych 
z ustawowym zakazem63. 

Przepisy prawa polskiego nie przewidują specyfi cznych rozwiązań w odniesieniu do docho-
dzenia roszczeń z tytułu naruszenia prawa antymonopolowego w interesie prywatnoprawnym. 
Oznacza to, że podmioty poszkodowane praktykami monopolistycznymi mogą dochodzić na-
leżnych im roszczeń, np. odszkodowawczych, w oparciu o obowiązujące przepisy prawa cywil-
nego. Regulacjami, których zastosowanie może być rozważane w takich sytuacjach są: kodeks 
cywilny64, ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji65 oraz ustawa o dochodzeniu roszczeń 
w postępowaniu grupowym66.

W przypadku kodeksu cywilnego podstawami prawnymi do postępowań odszkodowawczych 
mogą być przepisy o bezpodstawnym wzbogaceniu (art. 405 k.c.), o czynach niedozwolonych (art. 
417 k.c.) czy o odpowiedzialności odszkodowawczej dłużnika (art. 471 k.c.). Oczywiście każda 
z wymienionych podstaw prawnych może być zastosowana, jeżeli w konkretnej sytuacji szkody 
spowodowanej antykonkurencyjną zmową występują przesłanki opisane w tych przepisach. Warto 
podkreślić, że mające charakter ogólny przepisy kodeksu cywilnego mogą być egzekwowane 
w interesie zarówno poszkodowanych przedsiębiorców, jak i osób fi zycznych – konsumentów.

Wspomniane wyżej stwierdzenie nieważności umowy lub czynności prawnej będącej prze-
jawem stosowania praktyki monopolistycznej może nastąpić na podstawie art. 189 kodeksu po-
stępowania cywilnego67 w związku z art. 6 ust. 2 uokik lub art. 101 TFUE.

Regulacją wykorzystywaną przez przedsiębiorców do dochodzenia roszczeń związanych 
m.in. z antykonkurencyjnymi zmowami jest ustawa z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczci-
wej konkurencji. Ustawa ta daje podstawy do rozstrzygania sporów cywilnoprawnych pomiędzy 
przedsiębiorcami w sprawach różnego rodzaju naruszeń uczciwego konkurowania68, które co 
do zasady nie są tożsame z praktykami ograniczającymi konkurencję zakazanymi przez ustawę 
antymonopolową. Równocześnie jednak zakres niektórych czynów nieuczciwej konkurencji jest 
zbliżony do niektórych praktyk antykonkurencyjnych, czego przykładem jest przepis art. 15 uznk, 
który zakazuje utrudniania innym przedsiębiorcom dostępu do rynku, np. poprzez sprzedaż towarów 
lub usług poniżej kosztów ich wytworzenia lub świadczenia albo ich odprzedaż poniżej kosztów 
zakupu w celu eliminacji innych przedsiębiorców czy też rzeczowo nieuzasadnione, zróżnicowa-
ne traktowanie niektórych klientów. Dodatkowo szeroka defi nicja czynu nieuczciwej konkurencji 
zawarta w art. 3 ust. 1 uznk obejmuje praktyki monopolistyczne (Jurkowska-Gomułka, 2013b, 
s. 120). Zakres możliwych roszczeń, z jakimi może wystąpić przedsiębiorca, którego interes zo-
stał zagrożony lub naruszony, jest określony w art. 18 ust. 1 uznk. Należą do nich m.in. żądanie 
zaniechania niedozwolonych działań czy naprawienia wyrządzonej szkody, na zasadach ogólnych.

Ustawa z 17 grudnia 2009 r. o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym obejmuje 
swoim zakresem także roszczenia z tytułu praktyk ograniczających konkurencję (będących czynami 
niedozwolonymi). Nie wprowadza ona jednak dodatkowych ani specyfi cznych podstaw prawnych 

63 Por. art. 6 ust. 2 uokik
64 Ustawa z 23.04.1964 r. – Kodeks cywilny (t j. Dz.U. 2016, poz. 380).
65 Ustawa z 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U. 2003 Nr 153, poz. 1503 ze zm.), dalej: uznk.
66 Ustawa z 17.12.2009 r. o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym (Dz.U. 2010 Nr 7, poz. 44), dalej: udrpg.
67 Ustawa z 17.11.1964 – Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz.U. 2014, poz. 101 ze zm.).
68 Jak np. nieuczciwe praktyki w zakresie nazw i oznaczeń produktów czy reklamy.
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do dochodzenia takich roszczeń, a jedynie ustanawia zasady prowadzenia przed sądem cywilnym 
postępowania grupowego w sprawach, w których są dochodzone roszczenia jednego rodzaju, co 
najmniej dziesięciu osób, oparte na tej samej lub takiej samej podstawie faktycznej69. Ustawa ta 
przewiduje tzw. system opt-in, który zakłada, że można zostać członkiem grupy jedynie po dobro-
wolnym do niej przystąpieniu70, natomiast wszczęcie postępowania grupowego nie wyłącza możli-
wości dochodzenia swych roszczeń przez osoby, które nie przystąpiły do grupy lub z niej wystąpiły71.

Jak wynika z przedstawionego wyżej przeglądu, mimo istnienia formalnej możliwości docho-
dzenia rosz czeń odszkodowaw czych wynik ających z praktyk monopolistycznych, w rzeczywistości 
obecnie nie istnieją regulacje prawne, które ułatwiałyby ten proces. Wśród wielu problemów i prze-
szkód utrudniających dochodzenie roszczeń odszkodowawczych w sprawach antykonkurencyj-
nych zmów jedną z najpoważniejszych okazuje się dostęp do dowodów narusz eń pozostających 
w dyspozycji ich spr awców lub organu antymonopolowego, zobowiązanego do utrzymywania ich 
w poufności. Wynika to z art. 73 uokik, który uniemożliwia wykorzystywanie informacji zgromadzo-
nych w postępowaniu antymonopolowym na potrzeby postępowań prowadzonych ma podstawie 
odrębnych (niż ustawa antymonopolowa) przepisów72.

W tym kontekście alternatywą mogą być sprawy odszkodowawcze oparte na wydanych wcześ-
niej przez organ antymonopolowy decyzjach stwierdzających stosowanie praktyk monopolistycz-
nych (tzw. sprawy follow-on). Kwestia prejudycjalności decyzji organu antymonopolowego była 
w przeszłości sporna w orzecznictwie73. Jednak zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego z 2008 r.74 
sąd może samodzielnie stwierdzić naruszenie zakazu antykonkurencyjnych praktyk, chyba że 
została już wydana ostateczna decyzja Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów 
stwierdzająca stosowanie takich praktyk. Tym samym Sąd Najwyższy przyjął, że ostateczna 
decyzja organu ochrony konkurencji i konsumentów stwierdzająca stosowanie praktyk monopo-
listycznych75 jest wiążąca dla sądu cywilnego, pozostaje w zgodzie z przyjmowaną zasadą, że 
sądy są generalnie związane ostatecznymi decyzjami administracyjnymi (krytycznie: Jurkowska-
Gomułka, 2014, s. 309, Nb. 229).

Przedstawiony powyżej stan prawny w zakresie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych 
w sprawach porozumień ograniczających konkurencję w prawie polskim prawdopodobnie w nie-
odległej przyszłości ulegnie istotnym zmianom. Jest to związane z wejściem w życie przywoły-
wanej już tutaj dyrektywy 2014/104/UE. Jej celem jest przede wszystkim zapewnienie skutecznej 
i pełnej rekompensaty poszkodowanym praktykami monopolistycznymi w Unii Europejskiej. Do 

69 Por. art. 1 ust. 1 i 2 udrpg.
70 Por. art. 11 ust. 1 pkt 3 udrpg.
71 Por. art. 1 ust. 3 udr..g..
72 Przepis art. 73 uokik wprowadza zamknięty katalog wyłączeń spod wspomnianego zakazu, w skład którego nie wchodzą jednak postępowania 
cywilnoprawne w sprawach roszczeń związanych z naruszeniami prawa antymonopolowego. W konsekwencji, w  tych ostatnich postępowaniach nie 
mogą zatem być ujawnione przez Prezesa UOKiK i wykorzystane jakiekolwiek informacje przekazane przez wnioskującego o leniency. Kwestia ta zo-
stanie szerzej omówiona w rozdziale IV.1. „1. Dostęp do materiałów leniency w obowiązującej ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów i kodeksie 
postępowania cywilnego”  
73 Pojawiały się rozbieżne poglądy, wskazujące z jednej strony, że decyzje antymonopolowe powinny być brane pod uwagę przez sądy w sprawach 
cywilnych dotyczących np. stwierdzenia nieważności umowy (postanowienie SN z 25.10.1995 r., III CZP 135/95, OSP 1996, Nr 6, poz. 112; wyrok 
SN z 28.4.2004 r., III CK 521/02, Legalis). Z drugiej zaś strony uznawano prawo sądów do niezależnej oceny naruszenia przesłanek zakazów prak-
tyk monopolistycznych, w szczególności w przypadku, gdy organ antymonopolowy nie wszczął postępowania albo nie została wydana prawomocna 
decyzja antymonopolowa w danej sprawie wyrok SN z 2.3.2006 r., I CSK 83/05, Legalis; wyrok SN z 5.1.2007 r., III SK 17/06, Legalis; zob. też wyrok 
SA w Warszawie z 25.11.2009 r., VI ACA 422/09, Legalis) – Jurkowska-Gomułka, 2014, s. 308-309, Nb 228.
74 Uchwała SN z 23.07.2008 r. (III CZP 52/08), Legalis.
75 Wspomniana uchwała SN w rzeczywistości dotyczyła nadużywania pozycji dominującej, nie ulega jednak wątpliwości, że analogiczna reguła powinna 
obowiązywać w przypadku decyzji dotyczących antykonkurencyjnych porozumień.
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implementacji dyrektywy do prawa krajowego zobowiązane są wszystkie państwa UE, w tym 
Polska. Ostateczny termin w tym zakresie najpewniej zostanie przekroczony76, co nie zmienia 
faktu, że w nieodległej przyszłości w prawie polskim zaistnieją rozwiązania uzyskanie poszko-
dowanych antykonkurencyjnymi zmowami uzyskanie należnych im odszkodowań. Tym samym 
polski system egzekwowania prawa antymonopolowego oparty dziś przede wszystkim na fi larze 
publicznoprawnym zostanie wzmocniony.

2.  Dochodzenie roszczeń odszkodowawczych za naruszenie art. 1 ustawy Shermana – 
ogólny zarys 

Od czasu uchwalenia ustawy Shermana, w 1890 roku, poszkodowani mogą dochodzić od-
szkodowań w kwocie równej trzykrotności poniesionej szkody od podmiotów naruszających prze-
pisy antymonopolowe. Art. 4 ustawy Claytona, stanowi, że każda osoba, która poniesie szkodę 
na działalności gospodarczej lub mieniu wskutek jakichkolwiek działań zabronionych przepisami 
antymonopolowymi może dochodzić w sądzie trzykrotnego odszkodowania, odsetek narosłych do 
momentu wydania orzeczenia lub wyroku oraz kosztów postępowania sądowego, w tym kosztów 
obsługi prawnej.

W Stanach Zjednoczonych powództwa prywatne o trzykrotność odszkodowania wnoszone 
przeciwko kartelom stanowią zarówno skuteczny środek odstraszający, jak i należyte zadośćuczy-
nienie. Pozwani uczestnicy kartelu ponoszą solidarną odpowiedzialność za szkody wyrządzone 
wskutek zawiązanej zmowy. W największych sprawach dotyczących karteli odszkodowania uzy-
skane w imieniu amerykańskich konsumentów przewyższają niekiedy kary grzywny nałożone 
w postępowaniach prowadzonych przez Wydział Antymonopolowy (Kolasiński, 2012, s. 208). 
W normalnych warunkach wyłącznie bezpośredni nabywcy mogą dochodzić odszkodowania zgodnie 
z przepisami prawa federalnego, ale prawo większości stanów zezwala również na dochodzenie 
roszczeń przez poszkodowanych niebędących bezpośrednimi nabywcami uczestników kartelu77.

Podobnie jak w procesie ujawniania informacji w innych rodzajach postępowań cywilnych 
na szczeblu federalnym, przed rozpoczęciem procesu strony w prywatnych postępowaniach 
antymonopolowych mogą nawzajem ujawniać informacje posiadane przez siebie i przez oso-
by trzecie, które to informacje mogą być istotne dla roszczeń lub linii obrony w danej sprawie. 
Wźszczególności, zgodnie z Regułą 26(b) Federalnego Kodeksu Postępowania Cywilnego wpro-
wadza się ogólne domniemanie szerokich uprawnień w zakresie ujawniania informacji na potrzeby 
prywatnego dochodzenia roszczeń odszkodowawczych. Strony gromadzą informacje w drodze 
obowiązkowych ujawnień na mocy Federalnego Kodeksu Postępowania Cywilnego, w tym pisem-
nych przesłuchań, wniosków o przedstawienie informacji, wniosków o potwierdzenie oświadczeń, 
zeznań pod przysięgą i oświadczeń biegłych. Proces ujawniania informacji pozwala zgromadzić 
fakty i okoliczności, które strony przedstawią przed sądem.

Środek ciężkości pomiędzy polityką państwa skłaniającą się ku ujawnianiu materiałów do-
wodowych w postępowaniach cywilnych a dążeniem Wydziału Antymonopolowego do ochrony 
materiałów dotyczących łagodzenia kar przed ujawnieniem często przesuwa się w kierunku ujaw-
niania oskarżycielom prywatnym materiałów dotyczących łagodzenia kar.

76 Ostateczny termin implementacji ww. dyrektywy to 27.12.2016 r. Z uwagi na aktualny etap prac legislacyjnych najpewniej zostanie przekroczony.
77 Kansas v. Utilicorp United Inc., nr 497 U.S. 199, 204 (1990); Illinois Brick Co. v. Illinois, 431 U.S. 720, nota 7 w: 746 (1977); Kalifornia v. ARC America 
Corp., nr 490 U.S. 93 (1989).
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3.  Podobieństwa i różnice w dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych w prawie i praktyce 
stosowania prawa polskiego i amerykańskiego 

Omówienie podstawowych zasad dotyczących dochodzenia roszczeń odszkodowawczych 
w prawie polskim i amerykańskim ujawnia podobieństwa i różnice, które zostały przedstawione 
poniżej.

Tabela 2. Różnice i podobieństwa w dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych w Polsce i USA

Różnice

USA POLSKA

 reguła 26(b) Federalnego Kodeksu 
Postępowania Cywilnego ustanawia ogólne 
domniemanie szerokich uprawnień w zakre-
sie ujawniania informacji istotnych dla wy-
kazania słuszności dochodzonych roszczeń 
odszkodowawczych

do czasu wdrożenia w Polsce dyrektywy 2014/104/
UE, możliwość dostępu do informacji istotnych dla wy-
kazania słuszności roszczeń są znacznie ograniczone; 
polski system nie ma odpowiednika przedsądowego 
ujawniania informacji, który funkcjonuje w systemach 
common law; prawo polskie nie zobowiązuje stron do 
wymiany lub przekazywania sobie nawzajem doku-
mentów lub informacji przed rozpoczęciem postępo-
wania sądowego

długa historia i doświadczenie w rozpatry-
waniu cywilnych roszczeń odszkodowaw-
czych w sprawach antymonopolowych

krótka historia i, jak dotąd, niewielkie doświadczenie 
w rozpatrywaniu cywilnych roszczeń odszkodowaw-
czych w sprawach antymonopolowych

strona powodowa może uzyskać odszko-
dowanie równe trzykrotności poniesionej 
szkody

do roszczeń odszkodowawczych z zakresu prawa 
konkurencji stosuje się przepisy kodeksu cywilnego 
dotyczące odpowiedzialności deliktowej; odszkodo-
wanie obejmuje zarówno straty, jakie poszkodowa-
ny poniósł wskutek czynu zakazanego (dommnum 
emergens), jak i utracone przyszłe korzyści (lucrum 
cessans)

Podobieństwa

USA POLSKA

pozwy zbiorowe mogą obejmować roszcze-
nia o odszkodowanie w sprawach dotyczą-
cych ochrony konkurencji

pozwy zbiorowe mogą obejmować roszczenia o od-
szkodowanie w sprawach dotyczących ochrony 
konkurencji; brak jest jednak przykładów zastosowa-
nia w praktyce tych uregulowań do naruszeń reguł 
konkurencji

Źródło: opracowanie własne.

4.  Znaczenie  dostępności  dokumentów  leniency  dla  osób  dochodzących  roszczeń 
odszkodowawczych w sprawach praktyk ograniczających konkurencję

Dla osób dochodzących roszczeń odszkodowawczych z tytułu naruszenia reguł konkurencji 
dostęp do dokumentów przedstawianych organowi ochrony konkurencji przez wnioskodawców 
leniency może mieć bardzo duże znaczenie dla skutecznego dochodzenia roszczeń. Dostępność 
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wiarygodnych dowodów zawarcia porozumienia ograniczającego konkurencję, zwłaszcza w przy-
padku karteli, może być dla osób dochodzących roszczeń sporym wyzwaniem z uwagi na co do 
zasady sekretny charakter tych naruszeń. Z tego więc powodu dowody, które mogłyby być przy-
datne w postępowaniu odszkodowawczym niejednokrotnie są wyłącznie w gestii podmiotu skar-
żonego oraz organu ochrony konkurencji, który już oceniał zachowanie skażonego (de Smijter, 
2015, s. 359; Wijckmans i in., 2016, s. 29).

Wobec niejawnego, co do zasady, charakteru karteli, braku ofi cjalnie spisanych umów po-
wołujących kartel do życia, a często również tuszowania istnienia dowodów przez sprawców 
naruszenia, osoby dochodzące roszczeń nierzadko są pozbawione możliwości przedstawienia, 
w oparciu o wiarygodne źródła, faktów i okoliczności naruszenia istotnych do uprawdopodobnie-
nia w wystarczający sposób roszczenia odszkodowawczego. Materiały leniency mogą stanowić 
źródło wiedzy o tego rodzaju faktach niejako z istoty tej instytucji prawnej. Od wnioskodawcy 
leniency wymagane jest bowiem dostarczenie „wszelkich dowodów lub informacji dotyczących 
porozumienia (…) mających istotne znaczenie dla sprawy”78 lub przedstawienie szczegółowego 
opisu porozumienia79. Wśród materiałów leniency można więc oczekiwać istotnych dla upraw-
dopodobnienia szkody informacji o sposobie funkcjonowania, zakresie, zasięgu oddziaływania 
i czasie trwania antykonkurencyjnego porozumienia, a także o jego uczestnikach i ich roli.

5.  Rodzaje ryzyka mające wpływ na efektywność programów łagodzenia kar związane 
z ujawnianiem materiałów leniency na potrzeby postępowań odszkodowawczych

Korzyści mogące płynąć z dostępu do materiałów leniency dla osób dochodzących roszczeń 
odszkodowawczych z tytułu praktyk ograniczających konkurencję, równocześnie rodzą różne 
rodzaje ryzyka mające wpływ na efektywność programów łagodzenia kar.

Kwestię tę wielokrotnie ponoszono w orzecznictwie. Trybunał Sprawiedliwości wskazywał, że 
ujawnianie tych materiałów osobom zamierzającym wystąpić z powództwem odszkodowawczym 
może zniechęcać uczestników nielegalnych porozumień do skorzystania z programów łagodzenia 
kar80. Złożenie wniosku leniency oznacza bowiem potwierdzenie własnej roli w naruszeniu, co może 
być wykorzystane przeciwko takiemu przedsiębiorcy w postępowaniu odszkodowawczym. Poza 
tym najwięcej dowodów, jakie wnioskodawca dostarcza, może dotyczyć jego własnego uczestni-
ctwa w porozumieniu. Bezwarunkowy dostęp osób trzecich do materiałów leniency mógłby więc 
w największym stopniu narażać na roszczenia odszkodowawcze przedsiębiorców podejmujących 
współpracę z organem ochrony konkurencji.

Problem ten dostrzeżono w literaturze prawniczej (Jurkowska-Gomułka, 2013a, s. 217 i s. 237) 
i w orzecznictwie81, a także w pracach nad nowelizacją ustawy, która weszła w życie 18 stycznia 
2015 r. Efektem tego były nowe uregulowania ściślej chroniące materiał leniency przed ujawnie-
niem na cele niezwiązane z postępowaniem przed Prezesem UOKiK. W uzasadnieniu tych zmian 
zauważono, że ewentualne zezwolenie na wykorzystanie oświadczeń składanych w procedurze 
leniency jako dowodu w sporach przed sądami cywilnymi dotyczącymi roszczeń odszkodowawczych 

78 Art. 113a ust. 5 pkt 1 uokik, por. Obwieszczenie Komisji w sprawie zwalniania z grzywien i zmniejszania grzywien w sprawach kartelowych 
(Dz. Urz. UE 2006 C 298/17), pkt 8–9 i 24–25, dalej: obwieszczenie Komisji.
79 Art. 113a ust. 2 uokik; obwieszczenie Komisji, pkt 9.
80 Wyr. TS z 14.06.2011 r. w sprawie C-360/09 Pfl eiderer, ECLI:EU:C:2011:389, pkt 26-–27.
81 Wyr. TS z 6.06.2011 r. w sprawie C-536/11 Donau Chemie, ECLI:EU:C:2013:366, pkt 48.
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między przedsiębiorcą poszkodowanym a przedsiębiorcą stosującym zakazaną praktykę „osłabi-
łoby znacznie atrakcyjność procedury dla przedsiębiorców i ograniczyłoby ich zaufanie do Urzędu” 
i mogłoby spowodować „znaczną ostrożność przedsiębiorców w korzystaniu z ww. procedury”82. 
Ochrona dokumentów leniency przed ujawnieniem osobom trzecim miała stanowić „dodatkowy 
element ochrony osób oraz przedsiębiorców, którzy skorzystali z programu leniency (…) tak aby 
nie dopuścić do (…) narażenia ich na ryzyko roszczeń osób trzecich z tytułu stwierdzonego, także 
dzięki współpracy, naruszenia”83.

IV. Rozwiązania w prawie polskim dotyczące dostępności 
dokumentów leniency dla osób dochodzących roszczeń 

odszkodowawczych w sprawach porozumień ograniczających 
konkurencję

1.  Dostęp do materiałów leniency w ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów i kodeksie 
postępowania cywilnego

Z uwagi na opisane powyżej zagrożenia dla skuteczności programu leniency, w polskim 
prawie ochrony konkurencji przyjęto aktualnie obowiązujące unormowania, które co do zasady 
wykluczają osobom dochodzącym roszczeń odszkodowawczych z tytułu naruszenia reguł kon-
kurencji dostęp do wszelkich materiałów pozyskiwanych do akt postępowań Prezesa UOKiK. 
Trwający proces transpozycji postanowień dyrektywy 2014/104/UE ponad wszelką wątpliwość 
zmieni jednak ten stan rzeczy. W niniejszym rozdziale kwestia dostępności dokumentów leniency 
na potrzeby postępowań odszkodowawczych zostanie omówiona z perspektywy obowiązujących 
przepisów ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, jak również zostaną przedstawione 
rozwiązania przewidziane we wspomnianej dyrektywie i w projektowanych założeniach projektu 
ustawy mającej stanowić implementację dyrektywy.

Polski ustawodawca postanowił o szerokiej ochronie materiału gromadzonego w postępo-
waniach przed organem ochrony konkurencji (szczególnie materiału leniency) przed ujawnieniem 
i wykorzystaniem w celu innym niż publicznoprawne egzekwowanie reguł konkurencji. Obowiązujące 
przepisy tworzą bariery w wykorzystaniu materiałów zebranych w aktach postępowań prowadzo-
nych przez Prezesa UOKiK w szczególności w postępowaniach odszkodowawczych przed sąda-
mi cywilnymi (Jurkowska-Gomułka, 2013a, s. 221; Turno, 2013, s. 551). Bariery te polegają na: 
• przyjęciu zasady poufności materiałów pozyskiwanych w ramach procedury leniency, 

które to materiały nie mogą być udostępnione osobom trzecim84 (art. 70 ust. 1 i 6 uokik); 
• czasowym ograniczeniu dostępu do materiałów leniency dla stron postępowania anty-

monopolowego, w którym materiały te są wykorzystywane (art. 70 ust. 2–3 uokik); 
• ograniczeniu sposobu (form) dostępu do oświadczeń wnioskodawców leniency dla 

stron postępowania antymonopolowego (art. 70 ust. 4–5 uokik; art. 47933 k.p.c.); 

82 Taką argumentację przedstawiono wobec identycznych rozwiązań dotyczących procedury dobrowolnego poddania się karze. Zob. druk sejmowy 
nr 1703: uzasadnienie projektu z 30.08.2013 r. ustawy o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz ustawy – Kodeks postępowania 
cywilnego, s. 27 i 32, 
http://orka.sejm.gov.pl/Druki7ka.nsf/0/9F27C3A04DCCA6E8C1257BE3003730DF/%24File/1703.pdf.
83 Druk sejmowy nr 1703: uzasadnienie projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz ustawy – Kodeks postępowania 
cywilnego, s. 43.
84 Wskazana zasada dotyczy również informacji i dowodów uzyskanych przez Prezesa UOKiK w związku z zastosowaniem procedury dobrowolnego 
poddania się karze pieniężnej (art. 89a uokik).
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• przyjęciu zasady niewykorzystywania informacji zgromadzonych w toku postępowań 
przed Prezesem UOKiK w innych postępowaniach prowadzonych na podstawie odrębnych 
przepisów (art. 73 ust. 1 uokik).
Od przedstawionych powyżej ograniczeń udostępniania i wykorzystywania materiału dowo-

dowego gromadzonego w postępowaniach przed organem ochrony konkurencji przewidziano 
tylko nieliczne, enumeratywnie wymienione wyjątki85.

Przyjęcie w polskim prawie ochrony konkurencji, że zasadą jest poufność materiałów pozy-
skiwanych w ramach procedury leniency oznacza, że wszelkie informacje i dowody uzyskane 
przez Prezesa UOKiK w związku z zastosowaniem art. 113a–113k uokik, w tym informacje o wy-
stąpieniu przedsiębiorcy lub osoby zarządzającej o odstąpienie od wymierzenia kary pieniężnej 
lub jej obniżenie, co do zasady nie podlegają udostępnieniu osobom trzecim (art. 70 ust. 1 uokik). 
Materiały leniency nie podlegają zatem ujawnieniu jakiemukolwiek podmiotowi prywatnemu, 
np. innemu przedsiębiorcy lub dziennikarzowi, który by wniósł o udostępnienie tych materiałów 
(Bernatt i Krajewska, 2014, s. 979, Nb 16). Informacje te nie podlegają też udostępnieniu w trybie 
przepisów o dostępie do informacji publicznej (art. 70 ust. 6 uokik).

Ograniczenie dostępności materiałów leniency obejmuje nie tylko osoby trzecie, ale do 
pewnego stopnia także strony postępowania antymonopolowego. W odniesieniu do nich ograni-
czenie ma charakter czasowy. Strony otrzymują dostęp do rozpatrywanych materiałów dopiero 
przed wydaniem decyzji (art. 70 ust. 2 uokik), chyba że wnioskodawca leniency, od którego mate-
riały pochodzą, wyraził pisemną zgodę na ich wcześniejsze udostępnienie (art. 70 ust. 3 uokik)86.

Inną formą limitowania wykorzystania materiału leniency do celów niezwiązanych z pub-
licznoprawnym egzekwowaniem reguł konkurencji jest ograniczenie stronom postępowania 
 antymonopolowego sposobu dostępu do oświadczeń wnioskodawców leniency (art. 70 
ust. 4–5 uokik; art. 47933 k.p.c.). Wprowadzona na tej podstawie ochrona dotyczy tylko niektó-
rych rodzajów materiałów leniency, konkretnie: dokumentów zawierających informacje i dowody 
o charakterze oświadczenia podmiotu (przedsiębiorcy lub osoby zarządzającej) wnioskującego 
o odstąpienie od wymierzenia kary pieniężnej lub o jej obniżenie87. Tak w postępowaniu admini-
stracyjnym, jak w postępowaniu sądowym inicjowanym odwołaniem od rozstrzygnięcia Prezesa 
UOKiK materiały te mogą być kopiowane przez strony88 pod warunkiem pisemnej zgody wnio-
skodawcy leniency. Bez takiej zgody podmioty te mogą wyłącznie sporządzać odręczne notatki, 
o ile zobowiążą się do ich wykorzystywania tylko na potrzeby postępowania toczącego się w tej 
sprawie przed Prezesem UOKiK lub przed sądem (art. 70 ust. 4 i 5 uokik; art. 47933 § 2a k.p.c.)89. 
W sposób wyraźny zakazane jest zarazem wykorzystywanie tych materiałów jako dowodów w po-

85 Zob. art. 70 ust. 2–5 uokik i art. 73 ust. 2–6 uokik.
86 Ujawnienie stronom przywołanych materiałów przed zakończeniem postępowania powinno nastąpić w taki sposób, aby realizować ogólne zasady 
postępowania administracyjnego wyrażone np. w art. 10 k.p.a., skonkretyzowane w art. 74 uokik. Zgodnie z tym przepisem Prezes UOKiK wydaje de-
cyzję kończącą postępowanie, uwzględniając tylko zarzuty, do których strony mogły się ustosunkować. 
87 Ustawa nie precyzuje, co stanowi takie oświadczenie, natomiast dyrektywa 2014/104/UE posługuje się pojęciem „oświadczenie w ramach programu 
łagodzenia kar”, które oznacza dobrowolnie złożone organowi ochrony konkurencji przez przedsiębiorstwo lub osobę fi zyczną (samodzielnie lub w imie-
niu) – ustnie lub pisemnie – oświadczenie lub jego zapis na temat posiadanej wiedzy o kartelu i roli w nim przedsiębiorstwa lub osoby, sporządzone 
specjalnie na potrzeby organu ochrony konkurencji w celu uzyskania korzyści płynących z programu łagodzenia kar; pojęcie to nie dotyczy wcześniej 
istniejących informacji (art. 2 pkt 16 dyrektywy).
88 Na etapie sądowym: także przez innych uczestników postępowania.
89 Naruszenie tych ograniczeń naraża na karę pieniężną w wysokości do 20 tys. zł każdego, kto skopiował rozpatrywane dokumenty leniency lub wyko-
rzystał informacje uzyskane dzięki dostępowi do nich w innym celu niż na potrzeby prowadzonej sprawy antymonopolowej, za wyjątkiem wykorzystania 
tych informacji na potrzeby postępowania karnego lub karnoskarbowego (art. 108 ust. 5 uokik).
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stępowaniu sądowym w innej sprawie (art. 47933 § 2b k.p.c.)90. W przypadku zaś wystąpienia przez 
sąd cywilny do SOKiK o udostępnienie rozpatrywanych tu dokumentów leniency, dokumenty te 
są udostępniane tylko za pisemną zgodą wnioskodawcy leniency (art. 47933 § 6 k.p.c.).

Aktualnie obowiązujące uregulowania tworzą jeszcze inną barierę w wykorzystaniu w po-
stępowaniach odszkodowawczych materiałów zebranych w aktach postępowań przed Prezesa 
UOKiK. Na podstawie art. 73 ust. 1 uokik obowiązuje zasada niewykorzystywania informacji 
zgromadzonych w postępowaniach przed Prezesem UOKiK w postępowaniach prowadzonych 
na podstawie odrębnych przepisów. Prezentowana zasada doznaje, również w odniesieniu do 
materiałów leniency (Bernatt i Krajewska, 2014, s. 978, Nb 11), nielicznych wyłączeń na rzecz 
enumeratywnie wymienionych w art. 73 ust. 2 uokik postępowań prowadzonych ex offi cio przez 
organy publiczne, w tym – innych postępowań przed Prezesem UOKiK91.

W świetle omówionych powyżej obowiązujących uregulowań brakuje podstaw, aby informa-
cje i dowody uzyskane w ramach procedury leniency mogły być ujawniane w postępowaniach 
odszkodowawczych przed sądami powszechnymi toczących się przeciw uczestnikom niedozwo-
lonych porozumień (Bernatt i Krajewska, 2014, s. 979, Nb 17; Banasiński i Piontek, 2009, s. 689; 
Rumak i Sitarek, 2009, s. 112–113). Świadczy o tym przede wszystkim brak takiej wyraźnej pod-
stawy w art. 73 uokik, który w sposób zupełny formułuje wyjątki od zasady niewykorzystywania 
w innych postępowaniach informacji zgromadzonych w toku postępowań przed Prezesem UOKiK. 
Wprawdzie w doktrynie spotkać się można z próbą szerokiego odczytywania wyjątków z art. 73 
ust. 2 uokik, tak aby objąć nimi również sądowe postępowania odszkodowawcze (Jurkowska-
Gomułka, 2013a, s. 221–222). Całość rozwiązań zawartych w ustawie o ochronie konkurencji 
i konsumentów wskazuje jednak na zupełnie inną intencję ustawodawcy92. Taki wniosek potwierdza 
także lektura uzasadnienia projektu nowelizacji, na podstawie której wprowadzono rozpatrywane 
tu rozwiązania – wyraża ona podejście, według którego materiały z postępowań antymonopo-
lowych, w szczególności materiały leniency, powinny być możliwie najszerzej chronione przed 
ujawnieniem osobom trzecim93.

2.  Konieczność  zmiany  zasad  dostępu  do  materiałów  leniency  w  świetle  dyrektywy 
2014/104/UE

Opisane powyżej reguły dostępu do dokumentów leniency w istotnym zakresie zostały 
wprowadzone na mocy nowelizacji ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, która weszła 
w życie 18 stycznia 2015 r. Prace nad tą nowelizacją w pewnym stopniu zbiegły się z pracami 
nad dyrektywą 2014/104/UE. Przewidziane w dyrektywie zasady nie znalazły jednak bezpo-
średniego przełożenia na treść nowelizowanych przepisów ustawy. Był to świadomy zabieg 

90 W praktyce dotyczyć to może w szczególności postępowań sądowych służących dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych z tytułu naruszenia 
reguł konkurencji. 
91 Wśród tych postępowań przepis wymienia: 1) postępowania karne prowadzone w trybie publicznoskargowym lub postępowania karno-skarbowe; 
2)  inne postępowania prowadzone przez Prezesa UOKiK; 3) wymianę informacji z Komisją Europejską i organami ochrony konkurencji państw człon-
kowskich UE na podstawie rozporządzenia nr 1/2003/WE; 4) wymianę informacji z Komisją Europejską i właściwymi organami państw członkowskich 
UE na podstawie rozporządzenia nr 2006/2004/WE; 5) przekazywanie właściwym organom informacji, które mogą wskazywać na naruszenie odrębnych 
przepisów. Stosownie do art. 73 ust. 3 pkt 2 uokik ta dozwolona wymiana informacji nie dozwala jednak na udostępnianie materiałów leniency organom 
regulacyjnym (Prezesowi UKE i Prezesowi URE) w prowadzonych przez te organy postępowaniach.
92 Przykładowo przewidziane w art. 70 ust. 4 i 5 uokik rozwiązania ograniczające możliwość kopiowania materiałów leniency są w doktrynie oceniane 
jako mające na celu właśnie uniemożliwienie późniejszego wykorzystania tych materiałów w innych postępowaniach, w tym w ramach prywatnoprawnego 
dochodzenia roszczeń. Zob. Bernatt i Krajewska, 2014, s. 982, Nb 26.
93 Druk sejmowy nr 1703: uzasadnienie projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz ustawy – Kodeks postępowania 
cywilnego, s. 43.
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projektodawców, motywowany tym, że dyrektywa nie była jeszcze w tamtym czasie ostatecznie 
przyjęta, choć znany był już jej projekt94. Autorzy nowelizacji inspirowali się natomiast rozwiąza-
niami w unijnym prawie konkurencji95 i orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości UE96, w któ-
rym podkreślano, że ujawnianie materiałów leniency osobom trzecim rodzi ryzyko negatywnego 
wpływu na skuteczność programu łagodzenia kar97. 

Podkreślenia wymaga, że już w przywołanym orzecznictwie TS wyraźnie wskazywano, że 
zapewnienie skuteczności programom leniency nie może pozbawiać poszkodowanym prawa 
do dochodzenia przed sądami krajowymi roszczeń z tytułu szkody poniesionej z powodu na-
ruszenia reguł konkurencji98. W jednej ze spraw Sąd wyraźnie stwierdził, że interes uczestnika 
kartelu współpracującego z Komisją w zamian za obniżenie grzywny, polegający na uniknięciu 
powództw odszkodowawczych „nie stanowi interesu godnego ochrony, z uwagi na prawo każdego 
do ubiegania się o odszkodowanie za szkody spowodowane przez zachowanie mogące powo-
dować ograniczenie lub zakłócenie konkurencji”99. W związku z tym TS – inaczej niż to przyjęto 
w przepisach ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów – generalnie uznał prawo dostępu 
osób zmierzających do uzyskania odszkodowania w związku z naruszeniem prawa konkurencji 
do dokumentów leniency. Warunki dostępu powinny jednak – według TS – równoważyć interesy 
przemawiające za ujawnieniem informacji przekazanych dobrowolnie przez osobę wnioskującą 
o zniesienie lub złagodzenie sankcji i za ich ochroną, w oparciu o analizę każdego konkretnego 
przypadku100 i nie powinny być uzależnione od samej tylko zgody stron kartelu uczestniczących 
w programie łagodzenia kar101.

Ostatecznie w dyrektywie 2014/104/UE znalazły się rozwiązania w pewnym stopniu sprzy-
jające dostępowi do (niektórych) materiałów leniency przez osoby dochodzące roszczeń 
odszkodowawczych w sprawach antymonopolowych102, a za jeden z celów dyrektywy uznano 
potrzebę zapewnienia równowagi między publicznym a prywatnym egzekwowaniem prawa kon-
kurencji (Gac, 2016, s. 66). W tym ujęciu skuteczność publicznego prawa konkurencji nie może 
więc ograniczać prywatnego egzekwowania zakazu antykonkurencyjnych praktyk, gdyż mierni-
kiem efektywności unijnych reguł konkurencji jest również możliwość skutecznego żądania na 
drodze sądowej naprawienia szkody od przedsiębiorstw, które wyrządziły ją przez umowę lub 
zachowanie mogące ograniczyć lub zakłócać konkurencję103. 

Z tego powodu w dyrektywie kładziony jest nacisk na zapewnienie stronom postępowań od-
szkodowawczych (powodom i pozwanym) prawa do skutecznego żądania ujawnienia dowodów 

94 W uzasadnieniu przywoływanego projektu z 30.08.2013 r. ustawy o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz ustawy – Kodeks 
postępowania cywilnego (druk sejmowy nr 1703) z jednej strony uzasadniano potrzebę wzmocnienia ochrony informacji uzyskanych od przedsiębiorcy 
w ramach procedury leniency, zarazem jednak wskazując, w związku z toczącymi się pracami nad projektem przywoływanej dyrektywy, że po jej wej-
ściu w życie w polskim systemie prawnym problematyka dostępu do dokumentów związanych z dochodzeniem roszczeń odszkodowawczych z tytułu 
naruszenia prawa konkurencji będzie wymaga ponownego, całościowego uregulowania w kodeksie postępowania cywilnego (s. 32–33).
95 Zob. obwieszczenie Komisji, pkt 33–34 i 40.
96 C-360/09 Pfl eiderer; C-536/11 Donau Chemie.
97 C-536/11 Donau Chemie, pkt 48.
98 Wyr. TS z 5.06.2014 r. w sprawie C-557/12 Kone, ECLI:EU:C:2014:1317, pkt 36.
99 Wyr. Sądu z 15.12.2011 r. w sprawie T-437/08 CDC Hydrogene Peroxide, ECLI:EU:T:2011:752, pkt 49.
100 C-360/09 Pfl eiderer, pkt 30–32.
101 C-536/11 Donau Chemie, pkt 49.
102 Z kolei według M. Gaca dyrektywa realizuje cel „szerokiej ochrony materiałów z procedury leniency” (Gac, 2016, s. 86). Taka ocena budzi zastrze-
żenia. W dalszej części artykułu zostanie ukazane, że zdaniem autorów dyrektywa tylko w pewnym zakresie chroni materiał gromadzony w aktach 
postępowań antymonopolowych w procedurze łagodzenia kar. 
103 Zob. C-557/12 Kone, pkt 21; wyr. TS z 13.07.2006 w sprawach połączonych od C-295/04 do C-298/04 Manfredi, ECLI:EU:C:2006:461, pkt 60; 
wyr. TS z 6.11.2012 r. w sprawie C-199/11 Otis, ECLI:EU:C:2012:684, pkt 41; C-536/11 Donau Chemie, pkt 21.
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dotyczących ich sprawy, a sądom krajowym104 – możliwości nakazania ujawnienia dowodów przez 
osoby trzecie, w tym organy publiczne105. 

Zarazem, przynajmniej w warstwie deklaratywnej, dyrektywa ma chronić skuteczność progra-
mów leniency, niedopuszczając do nadmiernego (nieproporcjonalnego) wykorzystania materiałów 
leniency, co mogłoby grozić „negatywnym oddziaływaniem na współpracę przedsiębiorstw z or-
ganem ochrony konkurencji”106. Wymóg proporcjonalności i ochrony przed nadmierną ingerencją 
w postępowanie antymonopolowe wyraża się też w ograniczeniu ujawniania w sądowych postę-
powaniach odszkodowawczych materiałów z akt postępowania antymonopolowego w trakcie jego 
trwania – w zakresie informacji przygotowanych przez organ ochrony konkurencji i przesłanych 
stronom107. Tym samym wymogiem podyktowane jest też ograniczenie dostępności do dowodów 
w aktach postępowania organu ochrony konkurencji wówczas, gdy mogą być one przedstawione 
w postępowaniu odszkodowawczym inaczej niż poprzez dostęp do akt tego postępowania108.

Celem dyrektywy jest przy tym zapewnienie na obszarze UE spójnego podejścia do kwestii 
ujawniania dowodów znajdujących się w aktach organów ochrony konkurencji109. Ma to zwięk-
szać skuteczność prywatnego dochodzenia roszczeń z tytułu naruszeń reguł konkurencji (Gac, 
2016, s. 66).

Z uwagi na wymóg proporcjonalności generalne zasady dostępu do dowodów w postępowaniu 
odszkodowawczym napotykają na ograniczenia w odniesieniu do ujawniania (niektórych) mate-
riałów gromadzonych przez organy ochrony konkurencji w ramach funkcjonowania programów 
łagodzenia kar110. Te szczególne uregulowania odnoszą się tylko do materiałów pozyskiwanych 
w ramach stosowania art. 101 TFUE lub odpowiednich przepisów prawa krajowego111 do „tajnych 
karteli”112 (Wijckmans i in., 2016, s. 18–19), niezależnie od tego, że obowiązujące w poszczegól-
nych państwach członkowskich UE programy leniency mogą również obejmować – tak jak w pra-
wie polskim113 – porozumienia nienależące do tej kategorii najcięższych naruszeń konkurencji.

Ustanowiony w dyrektywie jednolity, unijny standard dostępu – na potrzeby sądowych po-
stępowań odszkodowawczych – do materiału dowodowego zgromadzonego w aktach organu 
ochrony konkurencji (de Smijter, 2015, s. 359) opiera się na następującym systemie wyłączeń 
i ograniczeń (Gac, 2016, s. 67):
104 W świetle dyrektywy to sądy mają pełnić kluczową rolę w mechanizmie ujawniania dowodów (Gac, 2016, s. 74).
105 Zob. pkt 15 preambuły oraz art. 5 ust. 1 dyrektywy 2014/104/UE. Dyrektywa nie obejmuje jednak swoim zakresem ujawniania wewnętrznych do-
kumentów organów ochrony konkurencji, ani korespondencji między tymi organami, zob. pkt 21 preambuły.
106 W dyrektywie precyzuje się, że wnioski o ujawnienie dowodów nie mogą być uznane za proporcjonalne, gdy dotyczą „ogólnego ujawnienia doku-
mentów znajdujących się w aktach organu ochrony konkurencji dotyczących danej sprawy lub ogólnego ujawnienia dokumentów przedłożonych przez 
stronę w kontekście danej sprawy”, zob. pkt 23 preambuły dyrektywy 2014/104/UE.
107 Pkt 25 preambuły dyrektywy 2014/104/UE. W art. 5 ust. 3 i art. 6 ust. 4 sformułowano listę okoliczności, które sądy krajowe biorą pod uwagę przy 
ocenie proporcjonalności nakazu ujawnienia informacji. 
108 Art. 6 ust. 10 dyrektywy 2014/104/UE.
109 Pkt 21 preambuły dyrektywy 2014/104/UE.
110 Art. 6 dyrektywy 2014/104/UE.
111 Art. 2 pkt 15) dyrektywy 2014/104/UE.
112 Taki zakres przedmiotowy uregulowań dyrektywy dotyczących dysponowania materiałami leniency wynika ze sposobu ujęcia pojęcia „program łago-
dzenia kar” (art. 2 pkt 15 dyrektywy). W dyrektywie zostało też zdefi niowane pojęcie kartelu jako „porozumienie lub uzgodnione praktyki co najmniej dwóch 
konkurentów zmierzające do koordynowania działań konkurencyjnych na rynku lub do wpływania na istotne czynniki konkurencji poprzez takie praktyki, 
jak – choć niewyłącznie – ustalanie lub koordynowanie cen nabycia lub sprzedaży lub innych warunków transakcji handlowych, w tym odnośnie do praw 
własności intelektualnej, ustalanie poziomu produkcji lub sprzedaży, podział rynków i klientów (w tym zmowa przetargowa), ograniczenia przywozu lub 
wywozu lub działania antykonkurencyjne podejmowane przeciwko innym konkurentom” (art. 2 pkt 14 dyrektywy 2014/104/UE. Zakres pojęcia „kartel” 
jest niemal tożsamy z obwieszczeniem Komisji w sprawie zwalniania z grzywien… oraz z obwieszczeniem Komisji w sprawie prowadzenia postępowań 
ugodowych w związku z przyjęciem decyzji na mocy art. 7 i 23 rozporządzenia Rady (WE) nr 1/2003 w sprawach kartelowych (Dz. Urz. UE 2008 C 167/1).
113 Wniosek o odstąpienie od wymierzenia kary pieniężnej lub jej obniżenie może złożyć do Prezesa UOKiK przedsiębiorca, który zawarł jakiekolwiek 
porozumienie, o którym mowa w art. 6 ust. 1 uokik lub w art. 101 TFUE (art. 113a ust. 1 uokik) oraz osoba fi zyczna mająca status osoby zarządzającej 
w rozumieniu art. 4 pkt 3a ustawy, w zakresie w jakim podlega odpowiedzialności antymonopolowej na podstawie art. 6a uokik (art. 113h uokik).
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1) tymczasowa ochrona – do czasu wydania przez organ ochrony konkurencji rozstrzygnięcia 
kończącego postępowanie – chronione są przed udostępnieniem informacje „przygotowane 
przez osobę fi zyczną lub prawną specjalnie na potrzeby postępowania prowadzonego przez 
organ ochrony konkurencji” oraz „sporządzone przez organ ochrony konkurencji i przesłane 
stronom w trakcie postępowania”114; w przypadku uzyskania przez zainteresowane osoby 
dostępu do tych materiałów przed zakończeniem postępowania przed organem ochrony kon-
kurencji, państwa członkowskie obowiązane są zapewnić niedopuszczalność ich wykorzystania 
w postępowaniach odszkodowawczych albo ochronę w inny sposób przed ujawnieniem115;

2) bezwzględna ochrona przed ujawnianiem do celów postępowań odszkodowawczych – 
trwająca również po zakończeniu postępowania przed organem (Wijckmans i in., 2016, 
s. 37) – obejmuje „oświadczenia w ramach programu łagodzenia kar”116, dotyczące za-
równo odstąpienia, jak i złagodzenia wymiaru kary (Wijckmans i in., 2016, s. 37–38); nawet 
w przypadku uzyskania przez osoby trzecie dostępu do dowodów należących do tej kate-
gorii, państwa członkowskie obowiązane są zapewnić niedopuszczalność ich wykorzystania 
w postępowaniach odszkodowawczych albo ochronę w inny sposób przed ujawnieniem117; 
wskazane ograniczenia dotyczą tylko „tajnych karteli”; nie są nimi objęte (to znaczy, że 
mogą być ujawniane na ogólnych przyjętych w dyrektywie zasadach) oświadczenia składane 
w sprawach porozumień niekartelowych (Wijckmans i in., 2016, s. 39);

3) w każdym czasie118 może być nakazane ujawnienie materiałów, które nie są objęte zakresem 
art. 6 ust. 5 i ust. 6 dyrektywy119; obejmuje to „wcześniej istniejące informacje”, czyli dowody 
istniejące niezależnie od postępowania prowadzonego przez organ ochrony konkurencji, bez 
względu na to, czy taka informacja znajduje się w aktach tego organu ochrony konkurencji120. 
W ograniczeniu dostępu uczestników postępowań odszkodowawczych do oświadczeń le-

niency upatruje się sposobu na zapewnienie ochrony uczestniczących w programach łagodzenia 
kar przedsiębiorstw i ich kadry zarządzającej przed odpowiedzialnością odszkodowawczą na wa-
runkach mniej korzystnych od współsprawców naruszenia, którzy nie współpracują z organami 
ochrony konkurencji. Ma to zapobiegać zmniejszeniu gotowości przedsiębiorstw do uczestnictwa 
w programach leniency121.

3.  Dostęp do materiałów leniency w świetle projektu założeń projektu ustawy o roszczeniach 
o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji

Porównanie  obowiązujących  przepisów  ustawy  o  ochronie  konkurencji  i  konsumen-
tów  regulujących dostęp do dokumentów leniency z wymogami wynikającymi z dyrektywy 
2014/104/UE prowadzi do wniosku o konieczności zmian legislacyjnych. Bezwzględna ochrona 
dokumentów leniency przed ujawnianiem w postępowaniach odszkodowawczych sprzeciwia się 

114 Art. 6 ust. 5 lit. a i b dyrektywy 2014/104/UE.
115 Art. 7 ust. 2 dyrektywy 2014/104/UE. 
116 Art. 6 ust. 6 lit. a) dyrektywy 2014/104/UE. Na temat pojęcia „oświadczenie w ramach programu łagodzenia kar”, zob. art. 2 pkt 16 dyrektywy.
117 Art. 7 ust. 1 dyrektywy 2014/104/UE. 
118 Art. 6 ust. 9 dyrektywy 2014/104/UE.
119 Obok materiałów leniency chronione na tej podstawie przed ujawnieniem są również propozycje ugodowe składane w tzw. procedurze settlement, 
której odpowiada procedura dobrowolnego poddania się karze (art. 89a ustawy). 
120 Art. 2 pkt 17 dyrektywy 2014/104/UE.
121 Pkt 26 preambuły dyrektywy 2014/104/UE.
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wymogom dyrektywy, która zapewnienie skuteczności programom łagodzenia kar stara się godzić 
ze zwiększaniem skuteczności prywatnego dochodzenia roszczeń.

Proces transpozycji dyrektywy 2014/104/UE do prawa polskiego nie jest jeszcze zakończo-
ny. Kierunki projektowanych zmian w prawe polskim uwidacznia projekt założeń projektu usta-
wy o roszczeniach o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji122. 
W świetle przywołanego projektu, transpozycja dyrektywy ma nastąpić przez przyjęcie odrębnej 
ustawy, ale reguły udostępniania informacji i dowodów zebranych w postępowaniach prowadzo-
nych przez Prezesa UOKiK na potrzeby sądowych postępowań odszkodowawczych mają się 
znaleźć w przepisach ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów123. Wprowadzone zmiany 
dotyczyć mają przy tym nie tylko dochodzenia roszczeń w związku z naruszeniami reguł konku-
rencji mającymi wpływ na handel między państwami członkowskimi (tego wymaga prawidłowa 
transpozycja dyrektywy)124, ale również roszczeń w związku z naruszeniami wyłącznie krajowego 
prawa konkurencji125.

Ponieważ dyrektywa 2014/104/UE ustanawia jednolity, unijny standard dostępu, na potrzeby 
sądowych postępowań odszkodowawczych, do materiału dowodowego zgromadzonego w aktach 
organów ochrony konkurencji, zawarte w projekcie założeń propozycje legislacyjne dotyczące 
reguł udostępniania informacji i dowodów zebranych w postępowaniach prowadzonych 
przez Prezesa UOKiK opierają się ściśle na przepisach dyrektywy. Planowane uregulowania 
przewidują – w opozycji do dotychczas obowiązujących – dopuszczalność wyjawienia dowodów 
znajdujących się w aktach tych postępowań na potrzeby sądowego dochodzenia roszczeń, pod 
warunkiem jednak, że niemożliwe jest przedłożenie tych dowodów bez dostępu do akt sprawy 
antymonopolowej126. 

Możliwość uzyskiwania i wykorzystywania materiałów zgromadzonych przez organ antymo-
nopolowy w postępowaniach odszkodowawczych ma być wyłączona lub ograniczona w przy-
padku materiałów zgromadzonych w procedurze łagodzenia kar (art. 113a i nast. ustawy)127. 
W zgodzie z dyrektywą, ograniczenia te będą odnosić się tylko do materiałów dotyczących „taj-
nych karteli”128. Wiąże się to z koniecznością zdefi niowania pojęcia „kartel” w polskim prawie. 
W świetle obecnego projektu założeń, „kartel” ma oznaczać – zbieżnie z dyrektywą – porozumienia 
lub praktyki uzgodnione przez co najmniej dwóch konkurentów „zmierzające do skoordynowania 

122 W dacie przygotowywania artykułu dostępna jest wersja projektu z 2.05.2016 r., przyjęta przez Komitet do Spraw Europejskich 19.05.2016 r. 
Zob.  https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//1/12283303/12341882/12341884/dokument223460.pdf (dostęp: 16.05.2016 r.). 
123 Projekt z 2.05.2016 r. założeń do ustawy o roszczeniach o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji, s. 2–3. 
124 Zob. art. 1 ust. 1 w zw. z art. 2 pkt 1 i 3 dyrektywy 2014/104/UE. 
125 Projekt z 2.05.2016 r. założeń do ustawy…, s. 4.
126 Projekt z 2.05.2016 r. założeń do ustawy…, s. 18.
127 Projekt z 2.05.2016 r. założeń do ustawy…, s. 18.
128 Przywołać należy stanowisko M. Gaca, zdaniem którego „dokonując implementacji dyrektywy odszkodowawczej, zasadnym byłoby (…) zapewnie-
nie szerokiej ochrony dokumentów ujawnianych w trakcie procedury łagodzenia kar, niezależnie od tego czy źródłem naruszenia było działanie kartelu, 
czy też inne działanie stanowiące naruszenie art 6 uokik lub art. 101 TFUE” (Gac, 2016, s. 87). Takie stanowisko budzi zastrzeżenia, również w świetle 
stanowiska zajętego przez przywołanego autora. O ile zgodzić się można z autorem, że proponowane przez tego autora rozwiązanie realizowałoby 
jeden z celów dyrektywy, tj. cen „pełnej ochrony materiałom leniency oraz zapobieżenie obniżaniu skuteczności publicznego mechanizmu stosowania 
prawa konkurencji” (Gac, 2016, s. 87–88), to jednak nie uwzględnia tej okoliczności, również zresztą wypunktowanej przez M. Gaca, że przepis dyrek-
tywy dotyczący ujawniania dowodów znajdujących się w aktach organu ochrony konkurencji „oparty jest na harmonizacji maksymalnej, wyłączającej 
swobodę państw członkowskich we wprowadzaniu dalszych ograniczeń w dostępie do materiału dowodowego” (ibidem, s, 88). W dyrektywie  2014/104/
UE precyzyjnie ustalono zakres ochrony dowodów znajdujących się w aktach organu ochrony konkurencji m.in. poprzez ścisłe zdefi niowanie pojęcia 
„program łagodzenia kar” (art. 2 pkt 15 dyrektywy). Nie daje to – co jest istotą harmonizacji maksymalnej – państwom członkowskim możliwości dosto-
sowania zakresu ochrony materiałów leniency do zakresu krajowych programów łagodzenia kar. 
Objęcie ochroną przed ujawnieniem oświadczeń składanych przez wnioskodawców leniency w sprawach innych niż kartelowe byłoby możliwe – pozo-
stając w zgodzie z wymogami prawidłowej implementacji dyrektywy – w odniesieniu do porozumień „bez pierwiastka unijnego”, do których dyrektywa 
się nie stosuje. 
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działań konkurencyjnych na rynku lub wpływanie na istotne czynniki konkurencji”. Projektodawcy 
proponują uzupełnienie tej defi nicji o katalog przykładowych porozumień mieszczących się w po-
jęciu „kartelu”, również zbieżny z dyrektywą. Ma on obejmować „praktyki polegające na ustalaniu 
lub koordynowaniu cen zakupu lub sprzedaży lub innych warunków transakcji handlowych, w tym 
co do praw własności intelektualnej, ustalanie poziomu produkcji lub sprzedaży, podziale rynków 
i klientów (m.in. zmowy przetargowe), ograniczenia przywozu lub wywozu albo działania antykon-
kurencyjne podejmowane przeciwko innym konkurentom”129. Oznacza to, że materiał leniency 
w prowadzonych przez Prezesa UOKiK sprawach naruszeń nieodpowiadających defi nicji 
„kartelu” będzie mógł być dostępny i wykorzystywany na ogólnych zasadach.

Wobec obowiązku ścisłego odwzorowania w prawie krajowym reżimu uzyskiwania i wyko-
rzystywania materiału dowodowego z akt organu antymonopolowego, w tym ograniczeń w tym 
zakresie, twórcy założeń do ustawy transponującej dyrektywę niejednokrotnie ograniczają się 
w tym zakresie do przywołania odpowiednich jej artykułów.

Projekt założeń przewiduje więc, aby „wyłączyć możliwość nakazania wyjawienia dokumentów, 
o których mowa w art. 6 ust. 6 dyrektywy”130. Sprecyzowano zarazem, że termin „oświadczenia 
w ramach programu łagodzenia kar” nie może być w polskich realiach prawnych utożsamiany z wnio-
skiem o odstąpienie od wymierzenia kary pieniężnej lub jej obniżenie, o którym mowa w art. 113a 
ustawy. Zakres tego pojęcia ma być węższy. Obejmować ma tylko oświadczenia składane przez 
przedsiębiorców lub „osoby fi zyczne zarządzające przedsiębiorstwem” na temat posiadanej wie-
dzy o kartelu i swojej w nim roli, które zostały przygotowane specjalnie w celu złożenia do organu 
antymonopolowego i uzyskania odstąpienia lub złagodzenia kary pieniężnej131. Przyjąć należa-
łoby, że chodzi o oświadczenia nie tylko osób zarządzających składających wniosek leniency, 
lecz także jakichkolwiek osób, które zostały złożone do akt postępowania w materiale leniency. 

W projekcie założeń przewidziano także, że należy „ograniczyć możliwość nakazania wy-
jawienia dokumentów wskazanych w art. 6 ust. 5 dyrektywy”132, precyzując, że z perspektywy 
polskiego prawa będą to m.in. pisma o przedstawieniu zarzutów naruszycielom, ich odpowiedzi 
na zarzuty oraz wezwania do udzielenia informacji.

W przypadku uzyskania przez zainteresowane osoby dostępu do materiałów, których ujaw-
nianie jest wyłączone lub ograniczone, objęte one mają być „wyraźnym zakazem dowodowym”133. 
W projekcie założeń podkreśla się zarazem, że sam fakt, iż informacje zawierają tajemnicę przed-
siębiorstwa lub inne informacje prawnie chronione nie może być podstawą odmowy ich udostęp-
nienia na potrzeby sądowego postępowania odszkodowawczego, natomiast sąd prowadzący 
sprawę powinien mieć możliwość ich ochrony134.

W praktycznym wymiarze implementacja dyrektywy 2014/104/UE w następujący sposób 
może zmodyfi kować reżim dostępu osób dochodzących roszczeń odszkodowawczych z tytułu 
naruszeń reguł konkurencji do dokumentów leniency:

129 Projekt z 2.05.2016 r. założeń do ustawy…, s. 5.
130 Ibidem, s. 18.
131 Ibidem, s. 6.
132 Ibidem, s. 18.
133 Ibidem.
134 Ibidem, s. 18–19. Por. art. 5 ust. 4 dyrektywy 2014/104/UE.



48

internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 2016, nr 5(5)        www.ikar.wz.uw.edu.pl        DOI: 10.7172/2299-5749.IKAR.5.5.1

Dorothy Hansberry-Bieguńska, Małgorzata Krasnodębska-Tomkiel, Grzegorz Materna            Programy łagodzenia kar…

1) należy spodziewać się zmiany obowiązujących przepisów ustawy o ochronie konkurencji 
i konsumentów w zakresie, w jakim:  (a) wykluczają udostępnianie materiałów pozyskanych 
w procedurze leniency osobom trzecim (art. 70 ust. 1 i 6 uokik); (b) nie uwzględniają sądo-
wych postępowań odszkodowawczych z tytułu naruszenia reguł konkurencji w katalogu wy-
jątków od zasady niewykorzystywania informacji zgromadzonych w postępowaniach przed 
Prezesem UOKiK w innych postępowaniach (art. 73 ust. 1 uokik);

2) bezwzględną ochroną przed ujawnieniem z akt postępowania antymonopolowego i wy-
korzystaniem w cywilnym postępowaniu odszkodowawczym cieszyć się mogą w przyszłym 
reżimie wyłącznie zawarte we wnioskach o odstąpienie od wymierzenia kary pienięż-
nej lub jej obniżenie, o których mowa w art. 113a uokik, „oświadczenia w ramach progra-
mu łagodzenia kar”; należałoby przy tym założyć, że to niedookreślone pojęcie powinno 
oznaczać:
a) wszelkie wyjaśnienia, stanowiska, opisy, omówienia;
b) składane bezpośrednio przez przedsiębiorcę – uczestnika kartelu (w tym też: w jego 

imieniu przez pełnomocnika), jak i przez osoby fi zyczne działające w imieniu i na rzecz 
tego uczestnika kartelu, m.in. przez osoby zarządzające przedsiębiorstwem, o których 
mowa w art. 4 pkt 3a uokik;

c) będące świadectwem wiedzy o różnych aspektach funkcjonowania tajnego kartelu, 
w tym również o roli odgrywanej w kartelu przez poszczególnych przedsiębiorców i przez 
osoby fi zyczne działające na ich rzecz (przedmiotowo oświadczenia mogą być zbieżne 
z opisem porozumienia w rozumieniu art. 113a ust. 2 uokik, obejmując w szczególności: 
1) przedsiębiorców, którzy zawarli porozumienie; 2) produkty lub usługi, których dotyczy 
porozumienie; 3) terytorium objęte porozumieniem; 4) cel porozumienia; 5) okoliczności 
zawarcia porozumienia; 6) okoliczności i sposób funkcjonowania porozumienia; 7) czas 
trwania porozumienia; 8) rolę poszczególnych przedsiębiorców uczestniczących w poro-
zumieniu; 9) imiona, nazwiska i stanowiska służbowe osób pełniących w porozumieniu 
znaczącą rolę wraz z jej opisem);

d) przedstawiane przez wnioskodawcę leniency – ustnie i na piśmie – w treści wniosku, w za-
łącznikach do niego, a także w uzupełnieniu wniosku i w ramach współpracy z Prezesem 
UOKiK w trakcie postępowania;

e) składane w sprawach „tajnych karteli” zarówno mających wpływ na handel między pań-
stwami członkowskimi, jak i rozstrzyganych wyłącznie na podstawie prawa polskiego;

3) tymczasową ochroną przed ujawnieniem na potrzeby cywilnego postępowania odszko-
dowawczego (tylko do czasu wydania przez Prezesa UOKiK rozstrzygnięcia kończącego 
postępowanie (Gac, 2016, s. 91)), cieszyć się mogą:
a) wyjaśnienia, stanowiska, omówienia, opisy, przedstawione przez przedsiębiorców w postę-

powaniu przed Prezesem UOKiK poza trybem leniency, np. z własnej inicjatywy (w trybie 
art. 50 ust. 3 ustawy) lub na wezwanie organu w odpowiedzi na zarzuty lub w odpowiedzi 
na wezwanie w trybie art. 50 ust. 1 i 2 uokik (Gac, 2016, s. 91) albo też przedstawiane 
przez podmioty niemające statusu przedsiębiorcy z własnej inicjatywy (w trybie art. 50 
ust. 3 uokik), przez świadków (art. 52 uokik) oraz biegłych (art. 54 i nast. uokik) i przez 
instytuty naukowe (art. 59 uokik);
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b) informacje w pismach sporządzonych przez Prezesa UOKiK i przesyłanych w trakcie 
postępowania do przedsiębiorcy, w szczególności: 

 –  wezwania do udzielenia informacji kierowane w trybie art. 50 ust. 1 ustawy; wskazać 
przy tym jednak należy, że w świetle dyrektywy wątpliwości może budzić czy ochroną 
objęta jest tylko korespondencja ze stronami (tj. podmiotami skarżonymi), czy także 
z innymi podmiotami ankietowanymi przez organ antymonopolowy w toku postępowania 
(np. konkurentami, kontrahentami, uczestnikami analizowanego systemu dystrybucji); 
dyrektywa posługuje się bowiem pojęciem „strony” postępowania;

 –  dokumenty obejmujące przedstawienie zarzutów135, tj. (1) uzasadnienie stawianych 
zarzutów zawarte w postanowieniu o wszczęciu postępowania antymonopolowego, 
(2) stosowane przez Prezesa UOKiK na podstawie wewnętrznej procedury „szczegó-
łowe uzasadnienie zarzutów”136;

3) powyższe ograniczenia nie będą odnosić się zaś do pozostałych kategorii materiałów, 
w tym do dowodów (np. umów, cenników) przekazanych przez przedsiębiorców w trybie 
art. 50 ustawy i w ramach procedury leniency; ponieważ jednak dostęp do materiałów 
leniency ograniczony jest czasowo również dla stron postępowania137, w przyszłej regu-
lacji należałoby zagwarantować, że strony postępowania antymonopolowego nie będą 
w kwestii dostępu do tych materiałów traktowane gorzej od uczestników postępowań 
odszkodowawczych, które nie są stronami postępowania przed Prezesem UOKiK.

V. Dostęp osób dochodzących roszczeń odszkodowawczych 
do materiałów leniency Wydziału Antymonopolowego 

amerykańskiego Departamentu Sprawiedliwości i ograniczenia 
w uzyskaniu sądowego nakazu dostępu do takich materiałów

1.  Podejście Wydziału Antymonopolowego do udostępniania materiałów leniency na potrzeby 
postępowań odszkodowawczych

Stanowisko Wydziału Antymonopolowego w sprawie ochrony poufności materiałów lenien-
cy dobrze oddają słowa byłego Asystenta Prokuratora Generalnego kierującego Wydziałem 
Antymonopolowym, Gary R. Spratlinga: „Polityka leniency jest ważnym i niezwykle skutecznym 
narzędziem egzekwowania przepisów. (...) Polityka w zakresie ułaskawienia oparta jest na poufno-
ści. Wydział zachowuje tożsamość podmiotów występujących o ułaskawienie w ścisłej poufności 
(...). Podstawą takiej polityki poufności jest świadomość, że przedsiębiorstwa i osoby fi zyczne 
nie będą skłonne do samodzielnego przyznawania się do winy, jeżeli składane przez nie wnioski 
i dostarczane informacje będą ujawniane i udostępniane wszystkim podmiotom, a szczególnie 
ich konkurentom, klientom, akcjonariuszom i pracownikom. W związku z tym Wydział nie będzie 
upubliczniał tożsamości podmiotu występującego o ułaskawienie, jeżeli taki wnioskodawca sam 
jej uprzednio nie ujawnił, chyba że Wydział jest zobowiązany do jej ujawnienia nakazem sądowym 

135 Projekt z 2.05.2016 r. założeń do ustawy…, s. 18.
136 Zob. wydane przez UOKiK „Wyjaśnienia dotyczące przedstawiania szczegółowego uzasadnienia zarzutów w postępowaniach w sprawach: 1) praktyk 
ograniczających konkurencję, 2) praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów oraz 3) nakładania kar pieniężnych za naruszenie przepisów 
ustawy”, Warszawa, wrzesień 2015. Pozyskano z: https://www.uokik.gov.pl/aktualnosci.php?news_id=11875.
137 Prezes UOKiK udostępnia stronom informacje i dowody uzyskane w procedurze leniency przed wydaniem decyzji, chyba że wnioskodawca leniency 
wyraził pisemną zgodę na ich wcześniejsze udostępnienie (zob. art. 70 ust. 2 i 3 ustawy).
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w związku z prowadzonym postępowaniem sądowym. Ponadto, Wydział stosuje zasadę niepo-
twierdzania i niezaprzeczania faktowi istnienia wniosku o ułaskawienie, zarówno gdy wniosek jest 
rozpatrywany, jak i po jego przyjęciu lub odrzuceniu (...) Warto podkreślić, że większość wniosków 
o ułaskawienie to po prostu ustne wystąpienia przed pracownikami Wydziału, poparte zazwyczaj 
przedłożeniem istniejących dokumentów korporacyjnych. Zanim zostanie zastosowane ułaska-
wienie, wnioskodawca musi szczegółowo ujawnić wszystkie istotne okoliczności oraz określić 
zakres własnego zaangażowania w zgłaszane działanie. Zarówno Wydział, jak i każdy podmiot 
występujący o ułaskawienie liczą i oczekują zatem, że wszelkie odbyte przez nich rozmowy zo-
staną zachowane w tajemnicy”138.

Powyższe stwierdzenia znajdują bezpośrednie przełożenie w regułach zawartych w Podręczniku 
Wydziału Antymonopolowego: „Wydział Antymonopolowy stosuje politykę ścisłej poufności w od-
niesieniu do tożsamości podmiotów ubiegających się o złagodzenie kary oraz uzyskiwanych od 
nich informacji. Wydział nie upubliczni tożsamości podmiotu występującego o złagodzenie kary 
ani informacji przez niego przekazanych, chyba że wnioskodawca ten uprzednio ujawnił już te 
informacje lub Wydział został upoważniony do ich ujawnienia przez wnioskodawcę lub na mocy 
nakazu sądowego”139. 

2. Warunki porozumień między Wydziałem Antymonopolowym a wnioskodawcą leniency

Wzory wniosków leniency sporządzone przez Wydział Antymonopolowy nie zawierają ja-
kichkolwiek gwarancji poufnego traktowania materiałów dotyczących łagodzenia kar140. Podmioty 
występujące z takimi wnioskami mogą jednak oprzeć się na wyżej wspomnianych publicznych 
oświadczeniach i dokumentach dotyczących stanowiska Wydziału Antymonopolowego w sprawie 
poufności materiałów dotyczących łagodzenia kar. 

Przykładowo w złożonym w sprawie Flat Glass Antitrust Litigation stanowisku amicus cu-
riae, przedstawiciele władz federalnych Stanów Zjednoczonych wyjaśnili, że w ocenie Wydziału 
Antymonopolowego dla skutecznego dochodzenia roszczeń od uczestników karteli poszkodowani 
nie muszą dysponować dostępem do wniosków leniency, wystarczające powinny być dla nich 
informacje wynikające z zapadłych w sprawie danego kartelu wyroków karnych. Jak wskazali 
przywołani przedstawiciele władz federalnych, „jeżeli powodowie chcą uprościć proces wyszu-
kiwania informacji mających zastosowanie do własnej sprawy, jest proste rozwiązanie, które nie 
wymaga ujawniania jakichkolwiek informacji poufnych, a mianowicie: powodowie mogą wystąpić 
do Sądu z wnioskiem o przełożenie rozprawy do momentu zakończenia dochodzenia przez (...) 
[Wydział Antymonopolowy]. Wyrok skazujący pozwanych rozwiązałby kwestię odpowiedzialności 
w przedmiotowej sprawie. (...) Nawet uniewinnienie byłoby przydatne, ponieważ oskarżyciele pry-
watni mogliby skwapliwie wykorzystać materiał dowodowy zgromadzony w sprawie z powództwa 
władz federalnych”. 

Jednocześnie w cytowanym dokumencie wskazano, że „nawet po zakończeniu jakiegokolwiek 
postępowania karnego, aby nie ograniczyć przyszłej skuteczności polityki leniency (...) [Wydział 
Antymonopolowy nadal byłby przeciwny] ujawnianiu przez oskarżycieli jakichkolwiek materiałów 
138 „Czy nałożone w ostatnim czasie kolosalne kary grzywny w postępowaniach antymonopolowych są jedynie wierzchołkiem góry lodowej?” (Wystąpienie 
podczas 12. Dorocznego Posiedzenia Państwowego Instytutu ds. Przestępstw Gospodarczych, 10 (San Francisco, 6 marca 1998) https://www.justice.
gov/atr/speech/are-recent-titanic-fi nes-antitrust-cases-just-tip-iceberg.
139 U.S. Department of Justice Antitrust Divison Manual. Fifth Edition. Last Updated April 2015, s. III-12; https://www.justice.gov/atr/fi le/761166/download. 
140 https://www.justice.gov/atr/model-corporate-conditional-leniency-letter.
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dotyczących ułaskawień, które nie zostały upublicznione w toku postępowania. (...) [P]rzesunięcie 
postępowania cywilnego do czasu zakończenia sprawy z powództwa władz federalnych pozwala 
oskarżycielom prywatnym w łatwy sposób skorzystać ze śledztwa przeprowadzonego przez te 
organy bez konieczności bezpośredniego ingerowania w toczące się dochodzenie141.

Podkreślenia wymaga zarazem, że środek ciężkości pomiędzy polityką państwa skłaniającą 
się ku ujawnianiu materiałów dowodowych w postępowaniach cywilnych a dążeniem Wydziału 
Antymonopolowego do ochrony materiałów dotyczących łagodzenia kar przed ujawnieniem 
często przesuwa się w kierunku ujawniania oskarżycielom prywatnym materiałów dotyczących 
łagodzenia kar.

3.  Jaki jest zakres materiałów leniency, które mogą być ujawnione stronom cywilnych 
postępowań odszkodowawczych. Jakie są okoliczności (o ile w ogóle występują) 
przemawiające za szerszym lub węższym dostępem stron cywilnych postępowań 
odszkodowawczych do materiału leniency?

Postępowania odszkodowawcze z powództwa prywatnego w sprawach antymonopolowych 
stanowią w Stanach Zjednoczonych „ważne uzupełnienie” procesu egzekwowania przepisów 
przez Wydział Antymonopolowy142. 

Jak już wskazano wyżej, art. 4 ustawy Claytona143 zezwala stronie powodowej na dochodzenie 
zwrotu trzykrotności szkody w prywatnych powództwach antymonopolowych. Ponadto, amerykań-
ski Federalny Kodeks Postępowania Cywilnego nadaje oskarżycielom prywatnym szerokie prawa 
w zakresie ujawniania informacji, co zachęca do częstszego wnoszenia pozwów o odszkodowanie 
z oskarżenia prywatnego. Zakres informacji, które mogą być ujawniane na potrzeby postępowań 
odszkodowawczych w sprawach antymonopolowych jest szeroki.  

Zgodnie z Regułą 26(b)(1) Federalnego Kodeksu Postępowania Cywilnego, w wersji obowią-
zującej od 1 grudnia 2015 r. „O ile nakaz sądowy nie wprowadza w tej kwestii innych ograniczeń, 
zakres ujawnienia jest następujący: strony mogą uzyskać informacje we wszelkich sprawach 
niebędących sprawami poufnymi, które są istotne dla roszczenia lub obrony przed roszczeniem 
którejkolwiek strony oraz w zakresie proporcjonalnym do potrzeb danej sprawy, biorąc pod uwagę 
znaczenie kwestii, których dane powództwo dotyczy, wartość przedmiotu sporu, względny dostęp 
stron do istotnych informacji, zasoby stron, znaczenie ujawnienia dla rozstrzygnięcia tych kwe-
stii oraz to, czy ciężar bądź koszt planowanego ujawnienia przewyższa prawdopodobne pożytki 
z jego dokonania. Informacje o takim zakresie ujawnienia mogą być ujawniane nawet jeśli nie 
stanowią dopuszczalnego dowodu”. 

Fakt, że „(...) informacje o takim zakresie ujawnienia mogą być ujawniane nawet jeśli nie 
stanowią dopuszczalnego dowodu” jest wyraźnym dowodem na szeroki zakres ujawnień w po-
stępowaniach cywilnych o odszkodowanie w Stanach Zjednoczonych.

W określonych przypadkach sądy przychylają się do wniosków Wydziału Antymonopolowego 
o czasowe wstrzymanie przez sądy cywilne wykonania nakazów przekazania materiałów doty-
czących łagodzenia kar, zwłaszcza jeżeli śledztwo jest w toku. Jeżeli jednak wniosek o czasowe 
141 W sprawie Flat Glass Antitrust Litigation, MDL No. 98-0550 (W.D. Pa.) (26 marca 1998); https://www.justice.gov/atr/case-document/brief-us-
opposing-discovery-amnesty-related-materials.
142 Zob. Reiter v. Sonotone Corp, nr 442 US 340, 344 (1979) („Kongres ustanowił środek prawny w postaci trzykrotnego odszkodowania w Sekcji 4 
właśnie jako zachętę do dochodzenia roszczeń z tytułu naruszeń prawa antymonopolowego z oskarżenia prywatnego”).
143 15 U.S.C.S. § 15.
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wstrzymanie nakazu zostanie odrzucony, Wydział Antymonopolowy musi zastosować się do wy-
danego przez sąd cywilny nakazu przekazania materiałów dotyczących łagodzenia kar144. 

VI. Wnioski – wpływ reguł dostępności dokumentów leniency 
przy dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych 

na skuteczność programów łagodzenia kar 
w sprawach porozumień ograniczających konkurencję

1. Ocena rozwiązań przyjętych obecnie w prawie polskim oraz projektowanych      

Wciąż obowiązujące w prawie polskim rozwiązania dotyczące dostępu do materiałów znaj-
dujących się w aktach Prezesa UOKiK, w szczególności do materiałów leniency, są niewątpliwie 
zorientowane na wzmacnianie skuteczności publicznoprawnego egzekwowania reguł konkurencji. 
Uwzględniany jest też interes innych instytucji i organów zwalczających naruszenia w interesie 
publicznym – poprzez umożliwienie im, w enumeratywnie wymienionych przypadkach, dostępu do 
akt Prezesa UOKiK145. Natomiast dostęp do tych materiałów na potrzeby sądowych postępowań 
odszkodowawczych nie został w ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów przewidziany.

Obowiązujące rozwiązania niewątpliwie można postrzegać jako uwzględniające interes 
wnioskodawców leniency. Odmawiają bowiem w praktyce dostępu osobom poszkodowanym do 
szczególnie wiarygodnych informacji i dokumentów pochodzących z pierwszej ręki (od uczestni-
ków porozumienia), mogących mieć istotne znaczenie do wykazania powstałej szkody. Wydaje się 
zarazem, że obowiązujące ograniczenia są nadmierne dla osiągnięcia tego celu. Ograniczenie 
dostępu obejmuje bowiem nie tylko materiał leniency, lecz także w praktyce niemal wszelkie ze-
brane w aktach postępowania informacje i dokumenty na temat kwestionowanej w tym postępo-
waniu antykonkurencyjnej praktyki (z wyjątkiem informacji upublicznianych na mocy przepisów 
szczególnych ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów: informacji powszechnie dostępnych, 
informacji o wszczęciu postępowania, informacji o wydaniu decyzji kończących postępowanie i ich 
ustaleniach146 oraz treści decyzji wydawanych na podstawie ustawy pozbawionych tajemnic przed-
siębiorstwa i innych informacji podlegających ochronie na podstawie odrębnych przepisów147).

O ile obowiązujące rozwiązania można uznać za zbyt rygorystyczne z punktu widzenia osób 
dochodzących roszczeń odszkodowawczych z tytułu naruszeń reguł konkurencji, to niewątpliwie 
z perspektywy potencjalnych wnioskodawców leniency zwiększają one atrakcyjność procedury 
łagodzenia kar. Wykluczenie dostępności osób trzecich do dobrowolnie dostarczanych organo-
wi ochrony konkurencji dowodów i informacji o zmowie nie naraża wnioskodawców leniency na 
to, że te dowody i informacje wzmocnią podstawy roszczeń z tytułu stwierdzonego naruszenia.

Rozwiązania planowane w ramach implementacji dyrektywy 2014/104/UE wydają się 
przynajmniej teoretycznie istotnie korzystniejsze dla osób dochodzących roszczeń odszko-
dowawczych z tytułu naruszeń reguł konkurencji148. Dostęp osób trzecich do dowodów narusze-
nia zgromadzonych w aktach postępowań antymonopolowych może być znacznie szerszy niż 
144 U.S. Department of Justice Antitrust Divison Manual. Fifth Edition. Last Updated April 2015, s. III-12; https://www.justice.gov/atr/fi le/761166/download.
145 Art. 73 ust. 2–5 uokik.
146 Art. 71 ust. 2 uokik.
147 Art. 31b uokik.
148 Trudno się zgodzić ze sformułowaną przez M. Gaca oceną proponowanego mechanizmu ujawniania dowodów z akt organu ochrony konkurencji 
jako „rodzącego ryzyko ograniczonego dostępu przez podmioty poszkodowane do dowodów naruszenia” (Gac, 2016, s. 94).
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dotychczas, obejmując również część niedostępnych dotąd materiałów leniency. Osoby trzecie 
nie będą miały tylko dostępu do oświadczeń składanych we wnioskach leniency. Nie wykluczono 
za to możliwości ujawnienia zebranych w aktach organu antymonopolowego dokumentów 
wcześniej wytworzonych, mogących dowodzić naruszenia, jeśli w inny sposób nie będą dostęp-
ne na potrzeby postępowania odszkodowawczego149.

Realną konsekwencją tych zmian wydaje się jednak również osłabienie rozwoju progra-
mu łagodzenia kar. Bez bardziej pogłębionych studiów trudno rozstrzygnąć, na ile, podejmując 
decyzję o złożeniu wniosku leniency, przedsiębiorcy uwzględniali dotąd zagrożenie wykorzysta-
niem materiałów udostępnionych wraz z wnioskiem przez osoby dochodzące roszczeń odszkodo-
wawczych i na ile będą to zagrożenie uwzględniać po implementacji dyrektywy. Niski, jak dotąd, 
stopień rozwoju w Polsce prywatnego dochodzenia roszczeń odszkodowawczych za naruszenia 
reguł konkurencji, a zarazem relatywnie niski stopień popularności programu leniency, nie może 
być jednak żadnym prognostykiem. Wydaje się jednak prawdopodobne, że o ile implementowanie 
projektowanych rozwiązań prawnych przychylnych dochodzeniu roszczeń w sprawach antymo-
nopolowych może zachęcić poszkodowanych wskutek zakazanych porozumień do poszukiwania 
z tego tytułu rekompensaty od naruszycieli, to równocześnie jednak może istotnie zmniejszyć 
gotowość przedsiębiorców do dzielenia się z Prezesem UOKiK informacjami i dowodami, które 
poszkodowanym mogą ułatwić dochodzenie roszczeń. Niestety konsekwencje tego mogą być 
– w niezbyt odległej perspektywie – negatywne dla skuteczności zarówno publicznego, jak i pry-
watnego egzekwowania naruszeń zakazu porozumień ograniczających konkurencję. Obniżenie 
atrakcyjności programu leniency, oznaczać będzie mniejszy dostęp organu antymonopolowego 
do informacji i dowodów pozwalających na wydawanie decyzji stwierdzających naruszenie za-
kazu antykonkurencyjnych porozumień. Z dużym prawdopodobieństwem zmniejszy to liczbę ta-
kich decyzji. Przez to zaś osoby chcące dochodzić roszczeń odszkodowawczych od naruszycieli 
prawa antymonopolowego pozbawione zostaną istotnego, często jedynego, źródła informacji 
o naruszeniu i dowodów uzasadniających roszczenia, których samodzielne zebranie w oparciu 
o inne źródła praktycznie nie jest możliwe. 

Szczególnie zagrożony wydaje się rozwój programu leniency dla uczestników poro-
zumień niekartelowych. W tym przypadku nie są chronione przed wykorzystaniem w postępo-
waniach odszkodowawczych nie tylko załączane do wniosków leniency dokumenty wcześniej 
wytworzone, lecz także oświadczenia wnioskodawców leniency. Zagrożenie wydaje się poten-
cjalnie tym bardziej dotkliwe, że większość spraw zakazanych porozumień, w których do Prezesa 
UOKiK złożono wniosek leniency, w których wydana została decyzja, dotyczyło porozumień wer-
tykalnych150 (wśród tych spraw były również formalnie wertykalne porozumienia hub-and-spoke, 
mające wpływ horyzontalny)151.

149 Art. 6 ust. 10 dyrektywy 2014/104/UE.
150 Zob. decyzje Prezesa UOKiK nr 86/06 z 1.08.2006 r.; nr DOK-107/2006 z 18.09.2006 r.; nr RKT-79/2007 z 31.12.2007 r.; nr DOK-1/08 z 7.04.2008 r.; 
nr DOK-6/2009 z 13.11.2009 r.; nr DOK-4/2010 z 24.05.2010 r.; nr DOK-11/2010 z 31.12.2010 r.; nr DOK-12/2010 z 31.12.2010 r.; nr RKT-22/2011 
z 12.08.2011 r.; nr DOK-10/2011 z 28.11.2011 r.; nr DOK-12/2011 z 28.12.2011; nr RBG-19/2012 z 30.08.2012 r.; nr RBG-30/2012 z 4.12.2012 r.; 
nr  DOK-8/2012 z 27.12.2012 r.; nr DOK-5/2013 z 31.12.2013 r.; nr DOK-6/2013 z 31.12.2013; nr DOK-7/2013 z 31.12.2013 r.
151 Por. decyzje Prezesa UOKiK nr DOK 107/06 z 18.09.2006 r., nr DOK-4/2010 z 24.05.2010 r. i nr DOK-12/2010 z 31.12.2010 r.
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2. Wnioski dla Polski płynące z rozwiązań przyjętych w prawie USA

Przy wszystkich zarysowanych w artykule różnicach w egzekwowaniu zakazu antykonkurency-
nych porozumień w Polsce i USA za charakterystyczne można uznać podobieństwo postrzegania 
szerszego dostępu do materiałów leniency na potrzeby dochodzenia roszczeń odszkodowawczych 
jako zagrożenia dla skuteczności programów łagodzenia kar. Dotychczasowe nowelizacje ustawy 
o ochronie konkurencji i konsumentów, których projekty przygotowywano w UOKiK, raczej zawę-
żały dostęp do tych materiałów. Z kolei w przywołanym wyżej stanowisku w sprawie Flat Glass 
Antitrust Litigation amerykański Wydział Antymonopolowy argumentował, że dla dochodzącym 
roszczeń odszkodowawczych wystarczający jest wyrok stwierdzający naruszenie wydany w opar-
ciu o materiał leniency. Udostępnianie zaś tych materiałów jest niepotrzebne152. 

Dostępność materiałów leniency na potrzeby postępowań odszkodowawczych jest jednak 
faktem, który organy ochrony konkurencji w Polsce i USA muszą akceptować i dostosować swoje 
działanie do tych warunków. Przykład USA pokazuje zarazem, że szeroki dostęp do tych mate-
riałów, do którego przychylają się sądy amerykańskie153 nie musi powodować dysfunkcjonalno-
ści programu łagodzenia kar. W Stanach Zjednoczonych dzieje się tak jednak zapewne dzięki 
jednoznacznemu zapewnieniu wnioskodawcy leniency wyraźnie lepszej od pozostałych uczest-
ników kartelu pozycji w przypadku ewentualnych cywilnych procesów odszkodowawczych. Taką 
niekwestionowaną korzyścią, która może czynić program leniency atrakcyjnym mimo narażenia 
wnioskodawcy na odpowiedzialność odszkodowawczą w procesach cywilnych, jest gwarancja 
niezasądzania odszkodowań przekraczających wartość wyrządzonej szkody, zamiast trzykrotności 
szkody, na co narażeni są pozostali „karteliści”. Można mieć przy tym wątpliwości czy rozwiązania 
przewidziane w dyrektywie 2014/104/UE są dla potencjalnych wnioskodawców leniency równie 
atrakcyjną zachętą do współpracy z organem antymonopolowym mimo perspektywy ułatwienia 
osobom poszkodowanym antykonkurencyjną działalnością uprawdopodobnienia roszczeń.

3. Wnioski de lege ferenda

Z uwagi na termin przygotowywania artykułu, dyrektywy 2014/104/UE formułowane propozycje 
legislacyjne dotyczą stanu prawnego sprzed implementacji dyrektywy 2014/104/UE, uwzględnia-
jąc jednak ramowe kierunki zmian wynikające z projektu założeń do ustawy implementacyjnej. 
Uwagi formułowane są ze świadomością ograniczonego marginesu swobody przy inkorporowaniu 
postanowień dyrektywy do prawa krajowego.

Wśród wniosków de lege ferenda należy zgłosić propozycję uszczegółowienia – w stosunku 
do treści dyrektywy – rodzajów materiałów z akt postępowań antymonopolowych przynależących 
do poszczególnych kategorii dostępności (tj. objętych bezwzględną154 lub tymczasową155 ochroną 
albo dostępnych w każdym czasie156). Niewątpliwie zwiększałoby to pewność prawną uczestni-
ków postępowań antymonopolowych oraz osób dochodzących roszczeń odszkodowawczych.

Ponadto postulować należy takie uregulowanie dostępu osób trzecich do materiałów le-
niency nieobjętego art. 6 ust. 6 dyrektywy 2014/104/UE (tj. udostępnianych na każdym etapie 
152 https://www.justice.gov/atr/case-document/brief-us-opposing-discovery-amnesty-related-materials, s. 11–12 
153 Podkreślić wypada natomiast, że sądy bardzo często przychylają się do wniosków Wydziału Antymonopolowego o czasowe wstrzymanie dostępu 
do tego materiału do czasu zakończenia postępowania karnego.
154 Art. 6 ust. 6 dyrektywy 2014/104/UE.
155 Art. 6 ust. 5 dyrektywy 2014/104/UE.
156 Art. 6 ust. 9 dyrektywy 2014/104/UE.
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postępowania), które nie będzie dyskryminować stron postępowania antymonopolowego. Obawa 
ta wynika stąd, że obecne przepisy ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów ograniczają 
czasowo dostęp stron do tych materiałów157, natomiast dyrektywa nie formułuje takich ograniczeń 
w dostępie do nich na potrzeby sądowego dochodzenia roszczeń158. Przyszła regulacja powinna 
więc gwarantować, by strony postępowania antymonopolowego nie były traktowane gorzej od 
uczestników postępowań odszkodowawczych.

Najistotniejszy spośród zgłaszanych postulatów dotyczy przyszłości polskiego programu 
leniency. Ze względów opisanych w artykule wyrazić należy obawę, że zapewnienie osobom 
dochodzącym roszczeń odszkodowawczych dostępu do dokumentów leniency na warunkach dy-
rektywy 2014/104/UE może zagrażać rozwojowi polskiego programu łagodzenia kar, szczególnie 
w odniesieniu do porozumień niekartelowych. 

Autorzy dostrzegają różne możliwe podejścia do tego problemu. Przedstawiamy je poniżej.
Wśród możliwych rozwiązań rozważyć można objęcie materiałów leniency w sprawach po-

rozumień niekartelowych identycznym zakresem ochrony, jaką dyrektywa przewiduje dla spraw 
kartelowych. Taki postulat należałoby ograniczyć tylko do spraw „bez pierwiastka unijnego”. 
Do naruszeń reguł konkurencji niemających wpływu na handel dyrektywa się bowiem nie stosuje, 
podczas gdy w sprawach roszczeń związanych z naruszeniami art. 101 TFUE wymagane jest 
ścisłe odwzorowanie precyzyjnie ustalonego w dyrektywie zakresu ochrony dowodów znajdują-
cych się w aktach organu ochrony konkurencji. Formułując powyższą propozycję legislacyjną, 
autorzy dostrzegają zarazem jej istotny mankament: zróżnicowanie poziomu ochrony materiału 
leniency w zależności od dwóch czynników: kategoria porozumienia (relewantny jest podział na 
„tajne kartele” i pozostałe antykonkurencyjne porozumienia) i wpływ praktyki na handel między 
państwami członkowskimi UE (lub też jego brak). Problematyczne jest to, że kryteria kwalifi kacji 
naruszenia w świetle każdej z tych przesłanek nie są całkiem ostre159, a samo zakwalifi kowanie 
naruszenia według tych kryteriów może zależeć np. od pozyskanych przez organ ochrony konku-
rencji dowodów i ich oceny160. Oznacza to, że negatywnym efektem rozpatrywanego rozwiązania 
byłoby sprowadzenie sporej dozy niepewności w sam proces ustalania czy osoba dochodząca 
roszczeń odszkodowawczych dysponuje prawem dostępu do materiałów leniency z akt postępo-
wania antymonopolowego.

Wobec mankamentów powyższego rozwiązania, zaproponować należy alternatywny wniosek 
de lege ferenda. Ponieważ brak ochrony przed udostępnieniem materiałów leniency ze spraw 
niekartelowych (np. wertykalnych) z dużym prawdopodobieństwem obniży atrakcyjność progra-
mu łagodzenia kar w tym zakresie (o ile nie zniechęci w ogóle do składania wniosków leniency), 
należy rozważyć podjęcie radykalnego kroku w postaci zawężenia zakresu przedmiotowego pro-
gramu leniency do spraw „tajnych karteli”, zbieżnie do programu Komisji Europejskiej dla naruszeń 
art. 101 TFUE161. Takie rozwiązanie nie rozwiązałoby problemu obniżenia skuteczności programu 

157 Prezes UOKiK udostępnia stronom informacje i dowody uzyskane w procedurze leniency przed wydaniem decyzji, chyba że wnioskodawca leniency 
wyraził pisemną zgodę na ich wcześniejsze udostępnienie (zob. art. 70 ust. 2 i 3 uokik).
158 Art. 6 ust. 9 dyrektywy 2014/104/UE.
159 Przykładowo, na możliwą rozbieżną interpretację pojęcia wpływu na handel wskazuje przedstawiona przez M. Bernatta analiza dotychczasowej 
praktyki Prezesa UOKiK w tym zakresie (Bernatt, 2016, s. 220–236).
160 Przykładowo, uważane za quasi-kartelowe porozumienia typu hub-and-spoke, z braku dowodów mogą być zakwalifi kowane jako „klasyczne” po-
rozumienia wertykalne.
161 Obwieszczenie Komisji, pkt 8.
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leniency dla porozumień niekartelowych. Byłoby jednak przejawem realizmu, racjonalnej oceny, 
że jeżeli materiały leniency w sprawach niekartelowych nie mogą być objęte ochroną taką, jak 
w sprawach kartelowych, utrzymywanie programu łagodzenia kar w tym zakresie jest bezzasadne, 
a możliwość jego efektywnego działania w nowych warunkach – iluzoryczna.

W tym jednak kontekście Prezes UOKiK powinien w jeszcze większym stopniu oprzeć swoją 
aktywność w dziedzinie ochrony konkurencji na innych niż leniency metodach identyfi kowania i po-
zyskiwania dowodów. Organ powinien162 intensyfi kować działania z  urzędu, wzmacniać funkcje 
analityczne, rozwijać techniki dochodzeniowe oraz wdrażać screeningowe metody wychwytywania 
symptomów naruszeń konkurencji oparte na analizie dostępnych baz danych.

VII. Podsumowanie
Niniejszy artykuł był okazją do zaprezentowania programów łagodzenia kar w polskim i ame-

rykańskim prawie ochrony konkurencji w kontekście problematyki dostępności do materiałów 
leniency dla osób dochodzących roszczeń odszkodowawczych w sprawach antymonopolowych. 
Taki kontekst analizy problematyki leniency jest szczególnie aktualny, w związku z trwającym pro-
cesem implementowania do prawa polskiego rozwiązań przewidzianych w dyrektywie 2014/104/
UE, zapewniających na potrzeby postępowań odszkodowawczych dostęp – w określonym zakre-
sie – do informacji i dowodów ujawnianych przez uczestników zakazanych porozumień w ramach 
współpracy z organem ochrony konkurencji. 

Z powyższej analizy wynika, że o ile w Stanach Zjednoczonych szeroka możliwość wykorzy-
stywania materiałów leniency w sprawach sądowego dochodzenia roszczeń odszkodowawczych 
nie osłabia atrakcyjności tego programu163, to w  polskim kontekście zapewnienie poszkodowa-
nym takiej dostępności (dotychczas zasadniczo wykluczonej) może nieść za sobą negatywne 
konsekwencje dla skuteczności programu leniency. Autorzy wyrażają obawę, że ukształtowanie 
relacji między prywatnoprawnym i publicznoprawnym egzekwowaniem naruszeń reguł konkuren-
cji w sposób wynikający z dyrektywy 2014/104/UE zamiast wzmocnić oba te narzędzia, zgodnie 
z zamierzeniami twórców dyrektywy, może paradoksalnie przynieść skutek odwrotny. Z takiego 
założenia wynikają formułowane w artykule postulaty zmian legislacyjnych oraz oparcia przez 
Prezesa UOKiK polityki ochrony konkurencji w jeszcze większym stopniu na instrumentach innych 
niż program łagodzenia kar.
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III. Charakter współuczestnictwa procesowego w sprawach z zakresu ochrony konkurencji 

i konsekwencje określenia tego charakteru dla publicznego i prywatnego egzekwowania 
prawa konkurencji

 1. Uwagi wstępne
 2.  Możliwość udziału przedsiębiorców, którzy nie wnieśli odwołania od decyzji, w postępowaniu 

toczącym się przed SOKiK lub Sądem Apelacyjnym
 3.  Wpływ przyszłego rozstrzygnięcia SOKiK lub Sądu Apelacyjnego na sytuację prawną 

przedsiębiorców, którzy nie wnieśli odwołania od decyzji
 4. Bieg terminu, w którym powinna zostać uiszczona kara pieniężna
 5. Przedawnienie roszczeń, kwestia odpowiedzialności solidarnej i roszczeń regresowych
 6.  Możliwość dochodzenia roszczeń od tych przedsiębiorców, którzy nie wnieśli odwołania 

od decyzji Prezesa UOKiK
IV. Wnioski i postulaty de lege ferenda

Streszczenie
Celem niniejszego artykułu jest analiza problematyki związanej z instytucją związania sądów 
cywilnych ostatecznymi rozstrzygnięciami krajowych organów ochrony konkurencji lub sądów 
odwoławczych, wprowadzonej dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/104/UE z 26 li-
stopada 2014 r. w sprawie naruszenia niektórych przepisów regulujących dochodzenie roszczeń 
odszkodowawczych z tytułu naruszenia prawa konkurencji państw członkowskich i Unii Europejskiej, 
objęte przepisami prawa krajowego i wymagającej implementacji do polskiego porządku praw-
nego. O ile co do zasady przyjęcie tego rozwiązania powinno przyczynić się do zwiększenia 
skuteczności dochodzenia roszczeń prywatnoprawnych z tytułu naruszeń prawa konkurencji, 
o tyle kształt i zakres regulacji implementowanej do krajowego porządku prawnego mogą być 
w pewnych aspektach problematyczne. W niniejszym artykule autorki przedstawiają rozważania 
dotyczące zakresu związania ostateczną decyzją Prezesa UOKiK oraz szczegółowo analizują 
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wpływ charakteru współuczestnictwa procesowego na możliwość i skuteczność dochodzenia 
roszczeń prywatnoprawnych, zwłaszcza w kontekście zasady pewności prawa oraz wskazują na 
istotne rodzaje ryzyka, które mogą się z tym wiązać. Rozważania te wyraźnie dowodzą istnienia 
konfl iktu kilku zasad generalnych, leżących u podstaw dyrektywy. W podsumowaniu niniejszego 
artykułu autorki prezentują wnioski i postulaty de lege ferenda dotyczące polskich przepisów im-
plementujących dyrektywę.

Słowa kluczowe: dyrektywa odszkodowawcza 2014/104/UE; dochodzenie roszczeń odszkodo-
wawczych; naruszenie prawa konkurencji; skutek rozstrzygnięć krajowych; związanie ostatecznym 
rozstrzygnięciem; współuczestnictwo procesowe; przedawnienie.

JEL: K21; K41, K42

I. Wprowadzenie
Związanie sądu ostatecznym rozstrzygnięciem krajowego organu ochrony konkurencji lub sądu 

odwoławczego jest jednym z najistotniejszych – z punktu widzenia skutków – rozwiązań przyjętych 
w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/104/UE z 26 listopada 2014 r. w sprawie 
niektórych przepisów regulujących dochodzenie roszczeń odszkodowawczych z tytułu naruszenia 
prawa konkurencji państw członkowskich Unii Europejskiej, objęte przepisami prawa krajowego1 
(dalej: dyrektywa). Rozwiązanie to wraz z innymi postanowieniami, dotyczącymi m.in. ujawniania 
dowodów znajdujących się w aktach organu ochrony konkurencji i objęcia niektórych kategorii 
dokumentów zakazami dowodowymi, wprowadzenia wzruszalnego domniemania wystąpienia 
szkody, możliwości powołania się przez naruszyciela na całkowite albo częściowe przerzucenie 
straty poszkodowanego na jego nabywców (passing-on defence) czy zawieszenia biegu terminu 
przedawnienia na czas trwania jakiejkolwiek procedury polubownego rozstrzygania sporów, ma 
doprowadzić do stworzenia skutecznego systemu publicznego i prywatnego egzekwowania prawa 
konkurencji, będącego głównym celem inicjatywy Komisji Europejskiej w zakresie prywatnego eg-
zekwowania reguł konkurencji (private enforcement) zapoczątkowanej wydaniem Zielonej Księgi 
w tej sprawie w 2005 r.2. Jednocześnie konsultacje społeczne prowadzone w ramach tej inicjatywy 
jednoznacznie potwierdziły odmienność celów publicznego i prywatnego egzekwowania prawa 
konkurencji3. W ocenie autorek cele obu tych narzędzi są niekiedy sprzeczne, o czym szerzej 
będzie mowa w dalszej części niniejszego artykułu. Dlatego też jednym z celów dyrektywy jest 
zapewnienie skuteczności egzekwowania prawa na drodze prywatnoprawnej w postępowaniach 
cywilnych oraz na drodze publicznoprawnej przez organy ochrony konkurencji, a zatem zapew-
nienie współdziałania obu tych narzędzi4.

1 Dz. Urz. UE L 349/1.
2 Commission Staff Working Document. Impact Assessment Report: Damages actions for breach of the EU antitrust rules accompanying the proposal 
for a Directive of the European Parliament and of the Council on certain rules governing actions for damages under national law for infringements of 
the competition law provisions of the Member States and of the European Union, Strasbourg, 11.6.2013, SWD(2013) 203 fi nal (dalej: Ocena Skutków 
Regulacji), s. 6, pkt 2(ii).
3 Ocena Skutków Regulacji, s. 12, pkt 29.
4 Pkt 6 preambuły dyrektywy.
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Wprowadzenie regulacji w zakresie wiążącej mocy decyzji stwierdzających naruszenie prawa 
konkurencji zostało uznane za jeden z kluczowych aspektów wzajemnych interakcji pomiędzy 
publicznym a prywatnym egzekwowaniem prawa konkurencji5. W Ocenie Skutków Regulacji 
(Impact Assessment) przygotowanej w toku prac nad projektem dyrektywy wskazywano przede 
wszystkim na zasadność przyjęcia takiego rozwiązania z uwagi na możliwości uniknięcia kolej-
nego postępowania, w którym przedmiotem sporu byłaby – ponownie – kwestia ustalenia czy 
naruszenie miało miejsce6. Jest to istotne nie tylko ze względu na cel zapewnienia skuteczności 
i spójności całego systemu egzekwowania prawa konkurencji, ale również z perspektywy efek-
tywności funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości, szybkości postępowania i kosztów procesu 
w każdym państwie członkowskim Unii Europejskiej. 

Brak jednolitych reguł w zakresie (wiążącego) skutku ostatecznych decyzji krajowych organów 
ochrony konkurencji stwierdzających naruszenie został uznany przez podmioty zaangażowane 
w konsultacje społeczne w przedmiotowej sprawie za jedną z kluczowych przeszkód utrudniają-
cych skuteczne dochodzenie odszkodowań7. Analiza zlecona przez Komisję Europejską wykazała, 
że spośród wszystkich państw członkowskich UE tylko w Niemczech ostateczne decyzje krajo-
wych organów ochrony konkurencji wszystkich państw członkowskich uznawane są za wiążące, 
w 10 innych państwach członkowskich wiążące są wyłącznie ostateczne decyzje organów ochrony 
konkurencji tych państw, a w pozostałych 16 jurysdykcjach ostateczne decyzje krajowych organów 
ochrony konkurencji nie mają takiego skutku. Moc dowodowa takich decyzji w tych jurysdykcjach 
jest różna: od wzruszalnego domniemania naruszenia przez zwykłą moc dowodową (normal evi-
dential value) aż po pogląd w sprawie faktów i prawa. Konsekwencją tych rozbieżności jest brak 
pewności prawa8. W związku z tym, „aby zwiększyć pewność prawa, uniknąć niekonsekwencji 
w stosowaniu art. 101 i 102 TFUE, zwiększyć efektywność i skuteczność proceduralną postępowań 
o odszkodowanie oraz wspierać funkcjonowanie rynku wewnętrznego na rzecz przedsiębiorstw 
i konsumentów, [uznano, że] stwierdzenie naruszenia art. 101 lub 102 TFUE w ostatecznym roz-
strzygnięciu krajowego organu ochrony konkurencji lub sądu odwoławczego nie powinno podlegać 
zaskarżeniu w późniejszych postępowaniach o odszkodowanie9”.

Nie oznacza to jednak, że propozycja wprowadzenia wiążącej mocy ostatecznych decyzji 
krajowych organów ochrony konkurencji nie spotkała się z krytyką. Jako argumenty przeciwko 
związaniu sądów decyzjami administracyjnymi podnoszono przede wszystkim jego niezgodność 
z zasadą samodzielności jurysdykcyjnej sądu w postępowaniu cywilnym, a także fakt, iż mogłoby 
ono potencjalnie godzić w prawo do obrony. W tym kontekście wskazywano także na istnienie 
i stosowanie różnych standardów przez poszczególne krajowe organy ochrony konkurencji w Unii 
Europejskiej, w tym na różne standardy postępowania dowodowego.

W Polsce przez długi czas brak było jednolitej linii orzeczniczej w zakresie związania sądów 
ostatecznymi decyzjami Prezesa UOKiK. W wydawanych wyrokach występowały istotne rozbież-
ności. Początkowo, Sąd Najwyższy przez wiele lat stał na stanowisku, iż decyzja, w której Prezes 
UOKiK stwierdził naruszenie przez przedsiębiorców zakazu praktyk ograniczających konkurencję, 

5 Ocena Skutków Regulacji, pkt 30, s. 12–13.
6 Ibidem.
7 Ocena Skutków Regulacji, pkt 38, s. 15. 
8 Ocena Skutków Regulacji, pkt 41, s. 16, pkt 44, s. 17.
9 Pkt 34 preambuły dyrektywy.
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była wiążąca dla sądu cywilnego (Jurkowska-Gomułka, 2010 i cytowane tam orzecznictwo) i miała 
charakter prejudykatu. Przykładowo, w wyroku z 2004 r. SN uznał, że stwierdzenie nieważności 
umowy, będące konsekwencją naruszenia zakazów wynikających z uokik z 2000 r., wymagało 
uprzedniego formalnego stwierdzenia przez wskazane organy, iż doszło do stosowania niedo-
zwolonej praktyki10.

Punktem zwrotnym okazał się rok 2006, w którym to SN uznał, iż „sąd władny jest dokonać 
samodzielnych ustaleń odnośnie do stosowania praktyk ograniczających konkurencję przy za-
wieraniu umowy jako przesłanki stwierdzenia jej nieważności”. Argumentując swoje stanowisko, 
SN wskazał przede wszystkim, że „decyzja (...) [Prezesa UOKiK] ma charakter deklaratoryjny 
i w sferze prawa cywilnego nie tworzy nowego stanu prawnego. Tym samym nie ma formalnych 
przeszkód, które uniemożliwiałyby sądowi dokonywanie samodzielnych ustaleń w przedmiocie 
zawarcia umowy z zastosowaniem praktyk ograniczających konkurencję”11. Przedstawiony pogląd 
był kilkukrotnie przywoływany w innych orzeczeniach SN12, a także został przyjęty jako słuszny 
przez przedstawicieli doktryny. Jak wskazuje A. Jurkowska-Gomułka, „[w] zakresie problemu 
związania decyzją administracyjną na aprobatę zasługuje jednoznaczne stanowisko SN co do 
rozdzielnego charakteru prywatnego i publicznego wdrażania prawa konkurencji – tylko wówczas 
bowiem obydwie metody, ukierunkowane przecież na osiągnięcie różnych celów – mogą być kom-
pletnie i efektywnie realizowane” (Jurkowska-Gomułka, 2010, s. 47). Również R. Poździk wyraził 
pogląd, zgodnie z którym „stanowcze zerwanie przez SN (...) z prejudycjalnym charakterem decy-
zji (...) [Prezesa UOKiK] pozwala na ugruntowanie stanowiska o równoległym stosowaniu prawa 
antymonopolowego przez sądy powszechne. Równoległość postępowań oznacza ich wzajemną 
niezależność” (Poździk, 2010, s. 603).

Próbę usystematyzowania dwóch odrębnych poglądów w zakresie wiążącego charakteru 
ostatecznej decyzji organu ochrony konkurencji podjęła M. Sieradzka, wskazując, że przedsta-
wiciele doktryny opowiadają się za pełną prejudycjalnością decyzji organu ochrony konkurencji, 
stwierdzających stosowanie przez przedsiębiorcę praktyk ograniczających konkurencję. Zdaniem 
zwolenników tego poglądu, skutek nieważności umowy zawartej w warunkach praktyki monopoli-
stycznej uzależniony jest od wydania przez organ ochrony konkurencji decyzji administracyjnej co 
de facto oznacza, że decyzja ta ma charakter prejudykatu. Natomiast w orzecznictwie dominuje 
pogląd, który opowiada się za brakiem cechy prejudycjalności decyzji organu ochrony konkurencji, 
uznającej praktykę za ograniczającą konkurencję. Judykatura stoi na stanowisku, iż sąd powszech-
ny może dokonywać samodzielnych ustaleń w przedmiocie stosowania lub nie praktyk monopo-
listycznych. Tak więc sąd powszechny stosuje prawo ochrony konkurencji w pełni samodzielnie, 
gdyż nie jest związany żadnym rozstrzygnięciem organu antymonopolowego (Sieradzka, 2008).

Na tle dotychczas wydanych orzeczeń dotyczących związania sądu cywilnego decyzją 
Prezesa UOKiK, wyróżnia się uchwała SN z 23 lipca 2008 r., III CZP 52/08 (dalej: uchwała), 
zgodnie z którą decyzja zobowiązująca wydana przez Prezesa UOKiK nie przesądza w sposób 
ostateczny o naruszeniu przez przedsiębiorców zakazu praktyk ograniczających konkurencję. 
W uzasadnieniu uchwały SN podkreślił, że decyzja zobowiązująca – co wynika z istoty tego 

10 Wyr. SN z 28.04.2004 r., III CK 521/02.
11 Wyr. SN z 2.03.2006 r., I CSK 83/05.
12 M.in. wyr. SN z 5.01.2007 r., III SK 17/06, wyr. SN z 14.03.2007 r., I CSK 454/06, wyr. SN z 4.03.2008 r., IV CSK 441/07.
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rozstrzygnięcia – opiera się jedynie na uprawdopodobnieniu naruszenia zakazu. Skutkiem takiego 
statusu decyzji zobowiązującej jest to, że decyzja taka nie ma wiążącego charakteru w postępowa-
niu sądowym. Przedmiotowa uchwała stała się przyczynkiem do dyskusji na temat ostatecznego 
charakteru decyzji Prezesa UOKiK i mocy wiążącej takich rozstrzygnięć. W swoich rozważaniach 
SN wskazał, że „niepożądanym zjawiskiem byłaby sprzeczność w ocenach tych samych praktyk 
dokonanych przez sąd cywilny i przez organ ochrony konkurencji i konsumentów”. Zdaniem SN, 
„przemawia to za przyjęciem, że ostateczna decyzja organu ochrony konkurencji i konsumentów 
stwierdzająca nadużycie pozycji dominującej jest wiążąca dla sądu cywilnego. Takie stanowisko 
pozostaje w zgodzie z przyjmowaną zasadą, że sądy są generalnie związane ostatecznymi decy-
zjami administracyjnymi”. Natomiast decyzja zobowiązująca nie przesądza w sposób ostateczny 
o naruszeniu zakazów wynikających z uokik. Na tle rozważań SN przedstawionych w uchwale, 
w doktrynie wyrażony został pogląd, zgodnie z którym przed badaniem prejudycjalności orzeczeń 
organu antymonopolowego dokonać należy odpowiedniego zakwalifi kowania decyzji wydawanych 
w postępowaniu antymonopolowym, zaliczając je bądź do grupy decyzji konstytutywnych, bądź 
też – deklaratoryjnych (Sieradzka, 2008).

Mimo podjęcia uchwały, w celu spełnienia wymogu prawidłowej implementacji art. 9 dyrektywy 
do prawa krajowego, do polskiego porządku prawnego należy wprowadzić odpowiedni przepis 
dotyczący związania sądów cywilnych ostatecznymi rozstrzygnięciami Prezesa UOKiK, SOKiK 
lub Sądu Apelacyjnego. W tym zakresie harmonizacja prawa ma charakter maksymalny i nie 
pozostawia państwom członkowskim żadnego marginesu swobody13. Nie oznacza to jednak, że 
brakuje wątpliwości związanych z implementacją tego przepisu, kształtem proponowanego roz-
wiązania, konkretną treścią odpowiedniego przepisu i jego stosowaniem w praktyce. Mając to na 
względzie, niezwykle istotne będzie więc precyzyjne określenie zakresu związania sądu cywilnego 
ostatecznym rozstrzygnięciem Prezesa UOKiK, SOKiK lub Sądu Apelacyjnego.

Odrębną problematykę stanowi kwestia skutków rozstrzygnięć wydanych w innym państwie 
członkowskim. W początkowej fazie prac nad projektem dyrektywy postulowano, aby skutek 
związania ostatecznym rozstrzygnięciem organu ochrony konkurencji był taki sam zarówno 
w przypadku ostatecznego rozstrzygnięcia organu krajowego, jak i w odniesieniu do ostatecznego 
rozstrzygnięcia organu z innego państwa członkowskiego. Niemniej jednak, w związku z liczny-
mi zastrzeżeniami dotyczącymi istotnych różnic proceduralnych w poszczególnych państwach 
członkowskich, pierwotne założenie upadło i wypracowane zostało kompromisowe rozwiązanie, 
zgodnie z którym w art. 9 dyrektywy rozdzielono regulację skutku rozstrzygnięć organów krajo-
wych (ust. 1) i regulację skutku rozstrzygnięć wydanych w innym państwie członkowskim (ust. 2). 
Naruszenie prawa konkurencji stwierdzone w ostatecznym rozstrzygnięciu organu krajowego bę-
dzie uznawane za „dowiedzione w sposób niezbity” (co wydaje się być tożsame z domniemaniem 
niewzruszalnym). Z kolei ostateczne rozstrzygnięcie wydane w innym państwie członkowskim 
ma mieć inny skutek – ma być co najmniej dowodem prima facie naruszenia prawa konkurencji 
(Piszcz, 2015). W kontekście związania sądu rozstrzygnięciem krajowego organu ochrony kon-
kurencji, odmienny pogląd wyraził D. Wolski, w ocenie którego „[p]rzyjęcie rozwiązania wskaza-
nego w art. 9 ust. 1 dyrektywy oznacza, że nie przybierze ono postaci domniemania, ale ma być 
uznane za dowiedzione” (Wolski, 2016, s. 325). Powyższe oznacza, zdaniem D. Wolskiego, że 

13 Ocena Skutków Regulacji, pkt 187, s. 65.
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„sąd nie może w tym zakresie dopuścić dowodu przeciwnego co do samego faktu naruszenia 
prawa ochrony konkurencji” (ibidem). W kontekście art. 9 ust. 2 D. Wolski wskazuje natomiast, że 
wprowadzone przez ustawodawcę unijnego domniemanie będzie mogło zostać obalone i będzie 
podlegać ocenie w powiązaniu z innymi dowodami powołanymi przez strony14. W tym zakresie 
harmonizacja prawa ma charakter minimalny, tj. państwa członkowskie muszą zapewnić, aby 
ostateczne rozstrzygnięcie wydane w innym państwie członkowskim miało co najmniej charakter 
domniemania faktycznego (dowodu prima facie), co jednak nie powstrzymuje tych państw człon-
kowskich przed przyjęciem regulacji przywidujących większą moc dowodową takich rozstrzyg-
nięć, a nawet całkowite związanie sądów takimi rozstrzygnięciami. W związku z tym, przykładowo 
Niemcy nie będą zobowiązane do zmiany istniejących przepisów prawnych w tym zakresie, co 
należy ocenić pozytywnie, ponieważ obecnie funkcjonujące przepisy są korzystniejsze dla po-
tencjalnych poszkodowanych i mają szansę zapewnić większą skuteczność dochodzenia rosz-
czeń prywatnoprawnych. Jednakże w innych państwach członkowskich, które zdecydują się na 
wdrożenie art. 9 ust. 2 dyrektywy w zakresie minimalnym, dochodzenie roszczeń z elementem 
transgranicznym może okazać się w pewnym stopniu utrudnione, a zatem nie realizować w pełni 
celu dyrektywy dotyczącego zapewnienia skuteczności dochodzenia roszczeń prywatnoprawnych 
z tytułu naruszeń prawa konkurencji. Może to z kolei doprowadzić do nasilenia się zjawiska forum 
shopping poprzez zwiększenie atrakcyjności niektórych jurysdykcji względem innych. Zjawisko to 
występuje już obecnie i wyraźnie wskazuje na Wielką Brytanię, Niemcy i Holandię jako jurysdyk-
cje o wiodącej pozycji w obszarze private enforcement, tj. takie, w których powszechnie uważa 
się, że poszkodowani mają największe szanse powodzenia w zakresie dochodzenia roszczeń 
prywatnoprawnych z tytułu naruszeń prawa konkurencji. Czy zakres harmonizacji przewidziany 
art. 9 ust. 2 dyrektywy będzie miał istotny wpływ na nasilenie się zjawiska forum shopping moż-
na będzie jednak przesądzić dopiero na podstawie obserwacji praktyki stosowania przepisów 
wdrażających dyrektywę w poszczególnych państwach członkowskich, ponieważ na decyzję 
o wyborze sądów danej jurysdykcji mają wpływ nie tylko przepisy dotyczące mocy dowodowej 
rozstrzygnięcia stwierdzającego naruszenia, lecz także przepisy odnoszące się do dostępu do 
akt, ujawniania dowodów, możliwości powołania się przez naruszyciela na całkowite albo częś-
ciowe przerzucenie straty poszkodowanego na jego nabywców (passing-on defence), przepisy 
prawa międzynarodowego prywatnego, a także, a być może przede wszystkim, zaangażowanie 
i doświadczenie sędziów w tego typu sprawach. 

Mając na względzie w szczególności różnice dotyczące kompetencji organów ochrony kon-
kurencji, stosowanych standardów dowodowych i charakteru postępowania w poszczególnych 
państwach członkowskich, przyjęta treść art. 9 ust. 2 dyrektywy stanowi prawdopodobnie jedyne 
rozwiązanie kompromisowe, które miało realne szanse akceptacji w procesie legislacyjnym. Przyjęcie 
tego rozwiązania nie oznacza jednak, że stosowanie w praktyce przepisów implementujących to 
rozwiązanie nie będzie generowało wątpliwości czy istotnych wyzwań dla sądów. Przykładowo, 
J. Riffault-Silk wskazuje, że aby zapewnić możliwość skutecznego stosowania przepisów wdra-
żających art. 9 ust. 2 dyrektywy – nawet w brzmieniu o ograniczonym zakresie w stosunku do 
jego pierwotnej wersji – i powoływania decyzji organów ochrony konkurencji z innych państw 
członkowskich jako dowodów przed sądem cywilnym, należałoby stworzyć paneuropejską bazę 

14 Ibidem.
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decyzji krajowych organów ochrony konkurencji oraz zapewnić, że nie tylko oryginalne teksty 
decyzji, lecz także ich tłumaczenia będą miały moc wiążącą (Riffault-Silk, 2014).

II. Zakres związania sądu ostateczną decyzją Prezesa UOKiK
W toku dotychczasowych prac nad implementacją dyrektywy do polskiego porządku praw-

nego wypracowano Projekt założeń projektu ustawy o roszczeniach o naprawienie szkody wy-
rządzonej przez naruszenie prawa konkurencji (dalej: projekt założeń)15. Na obecnym etapie 
projekt ustawy nie został jeszcze przedstawiony. W ocenie autorek dobrym punktem wyjścia dla 
rozważań nad konkretnym brzmieniem przepisu implementującego postanowienie dotyczące 
związania ostatecznym rozstrzygnięciem Prezesa UOKiK, SOKiK lub Sądu Apelacyjnego byłaby 
nieco zmodyfi kowana treść art. 111 k.p.c. zaproponowanego w toku prac nad projektem ustawy 
o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz ustawy – Kodeks postępowania cy-
wilnego, która miała na celu zwiększenie bezpieczeństwa konsumentów, zwłaszcza w odniesieniu 
do praktyki missellingu: „Ustalenia prawomocnej decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji 
i Konsumentów wydanej na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie kon-
kurencji i konsumentów (Dz.U. 2015, poz. 184) co do stwierdzenia naruszenia zakazu praktyk 
ograniczających konkurencję wiążą sąd w postępowaniu cywilnym”. 

Przepis ten nie został przyjęty w ramach ww. projektu ze względu na krytyczne stanowi-
sko Ministra Sprawiedliwości, Rządowego Centrum Legislacji (dalej: RCL), Rady Legislacyjnej 
i wielu innych podmiotów16. Przede wszystkim wskazano, że propozycja ta odbiega od funkcjo-
nującego obecnie mechanizmu działania skutków decyzji administracyjnej w postępowaniu cy-
wilnym oraz wykracza poza cele proponowanej nowelizacji17. W ocenie Ministra Sprawiedliwości 
przepis ten, w zaproponowanej treści, naruszałby zasadę samodzielności jurysdykcyjnej sądu 
w postępowaniu cywilnym. Dodatkowo Minister Sprawiedliwości zwrócił uwagę, że w sytua-
cji gdy projektowany przepis zmierza do tego, że wiążące dla sądu w postępowaniu cywilnym 
miałyby być ustalenia faktyczne zawarte w decyzji Prezesa UOKiK, na co – zdaniem Ministra 
Sprawiedliwości – wskazywała lokalizacja projektowanego przepisu – po art. 11 k.p.c., dotyczące-
go mocy wiążącej ustaleń faktycznych wyroku karnego w postępowaniu cywilnym, to rozwiązanie 
takie byłoby sprzeczne z systemowymi założeniami rozgraniczenia postępowania administracyj-
nego i postępowania cywilnego oraz wspomnianą zasadą samodzielności jurysdykcyjnej sądu 
cywilnego18. 

Ponadto, wprowadzenie art. 111 k.p.c. w proponowanym kształcie, zdaniem Ministra 
Sprawiedliwości, budziłoby wątpliwości co do skutków wszystkich decyzji administracyjnych – 
innych niż decyzje Prezesa UOKiK – w postępowaniu cywilnym oraz prowadziłoby do wątpliwej 
w skutkach sytuacji, w której decyzja Prezesa UOKiK miałaby dalej idące skutki prawne w cywil-
nych postępowaniach indywidualnych niż wyrok SOKiK wydany po kontroli takiej decyzji, gdyż 

15 Zob. Projekt założeń projektu ustawy o roszczeniach o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji z dnia 2 maja 2016 r.: 
https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//1/12283303/12341882/12341884/dokument223460.pdf (10.07.2016). Informacje o przebiegu procedury legislacyjnej 
dostępne są na stronie internetowej: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12283303/katalog/12341882#12341882 (10.07.2016).
16 Informacje o przebiegu procedury legislacyjnej dostępne są na stronie internetowej: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12271401 (10.07.2016).
17 Stanowisko Ministra Sprawiedliwości, http://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12271401/12284085/12284088/dokument162663.pdf, s. 3–5 (10.07.2016).
18 Stanowisko Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz 
ustawy – Kodeks postępowania cywilnego (projekt nr UD213), http://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12271401/12284085/12284088/dokument162663.pdf 
(12.07.2016).
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prawomocność wyroków sądów w postępowaniu cywilnym obejmuje tylko ich sentencję, a nie 
uzasadnienie zawierające ustalenia faktyczne19.

Zbliżone co do meritum krytyczne stanowisko w sprawie zaproponowanego art. 111 k.p.c., 
wyraziło również RCL, wskazując, że projektowane rozwiązanie jest asystemowe. Argumentując 
swoje stanowisko, RCL podniosło, iż zaproponowana zmiana prowadzić będzie do nadania 
szczególnej mocy takiemu środkowi dowodowemu, jak decyzja Prezesa UOKIK, przesądza-
jąc równocześnie o wpływie takiej decyzji na wynik procesu. To, zdaniem RCL, jest niezgodne 
z obowiązującymi przepisami – art. 11 k.p.c. oraz art. 11 ustawy – Prawo o postępowaniu przed 
sądami administracyjnymi20. RCL stało na stanowisku, iż w przywołanych przepisach wyraźnie 
przesądzono związanie sądu odpowiednio cywilnego i administracyjnego jedynie wydanym wyro-
kiem skazującym sądu karnego. I jakkolwiek sąd cywilny – zdaniem RCL – także i dziś bierze pod 
uwagę decyzję administracyjną wydaną w związku ze sprawą, którą rozpatruje, niemniej jednak 
zarówno ta decyzja, jak i skutki jej wydania są jednym z elementów branych pod uwagę przez 
sąd przy rozpoznawaniu sprawy. W swoim stanowisku RCL w sposób jednoznaczny wskazało, 
iż decyzja administracyjna podlega swobodnej ocenie sądu, podobnie jak inne dowody, zgodnie 
z art. 233 k.p.c., co gwarantuje odrębność i niezależność sądów od innych organów, wynikającą 
z art. 173 Konstytucji RP21.

Krytyczne stanowisko w sprawie projektowanego przepisu wyraziła również Rada Legislacyjna, 
która, poza omówioną już kwestią potencjalnego naruszenia zasady samodzielności jurysdykcyj-
nej sądów powszechnych, zwróciła uwagę, iż sam art. 11 k.p.c. w aktualnie obowiązującej wersji 
budzi wątpliwości konstytucyjne i nie powinien stanowić wzoru dla prac ustawodawczych22. 

Na uwagę zasługuje również bardzo stanowczy pogląd wyrażony przez Polską Izbę Ubezpieczeń. 
W ocenie tego podmiotu, jeżeli projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsu-
mentów oraz ustawy – Kodeks postępowania cywilnego zostałby przyjęty – sędziowie orzekający 
w sprawach z zakresu tzw. kontroli incydentalnej stosowania klauzul niedozwolonych podlegaliby 
również decyzjom Prezesa UOKiK.

Projektowany przepis art. 111 k.p.c. został negatywnie oceniony również w pozostałych 
stanowiskach i opiniach wyrażonych w toku konsultacji społecznych. Krytyczną ocenę plano-
wanej regulacji, poza wyżej wymienionymi instytucjami, przedstawili także m.in.: Związek Firm 
Doradztwa Finansowego, Poczta Polska S.A., Krajowa Izba Gospodarcza, Polska Izba Informatyki 
i Telekomunikacji, Konfederacja Lewiatan, Związek Firm Pożyczkowych, Związek Banków Polskich, 
Polska Izba Komunikacji Elektronicznej i Pracodawcy RP23. 

Propozycję wyjścia z tego impasu przedstawiło w swoim stanowisku Stowarzyszenie Prawa 
Konkurencji, postulując, aby z uzasadnienia projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie kon-
kurencji i konsumentów oraz ustawy – Kodeks postępowania cywilnego jasno wynikało, że pro-
ponowane brzmienie art. 111 k.p.c. dotyczyć będzie wyłącznie sentencji decyzji Prezesa UOKiK 

19 Ibidem.
20 T. j.: Dz.U. 2016, poz. 718.
21 Stanowisko Rządowego Centrum Legislacji z dnia 15 maja 2015 r. w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów 
oraz ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, https://legislacja.rcl.gov.pl/docs/2/12271401/12284085/12284088/dokument165299.pdf (12.07.2016).
22  Opinia Rady Legislacyjnej z dnia 29 maja 2015 r. o projekcie ustawy o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz ustawy – Kodeks 
postępowania cywilnego, https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12271401/12284097/12284100/dokument166910.pdf (12.07.2015).
23  Wszystkie stanowiska i opinie dotyczące Projektu dostępne są na stronie internetowej RCL pod adresem http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12271401/
katalog/12284091#12284091 (12.07.2016).
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stwierdzającej naruszenie zakazu praktyk ograniczających konkurencję lub zakazu praktyk naru-
szających zbiorowe interesy konsumentów lub zakazu stosowania niedozwolonych postanowień 
wzorców umów24.

Wątpliwości tego rodzaju nie pojawiają się jednak w przypadku implementacji dyrektywy, po-
nieważ harmonizacja prawa w odniesieniu do związania sądów ostatecznymi rozstrzygnięciami 
organów ochrony konkurencji lub sądów odwoławczych ma charakter maksymalny i nie pozostawia 
państwom członkowskim żadnego marginesu swobody co do podejmowanych działań. Generalna 
zasada prawa cywilnego, zgodnie z którą sądy są związane w postępowaniu cywilnym wyłącz-
nie ustaleniami prawomocnych wyroków skazujących co do popełnienia przestępstwa wydanych 
w postępowaniu karnym25, stanowiła w Polsce dotychczas istotną przeszkodę w dochodzeniu 
roszczeń prywatnoprawnych. Mimo stwierdzenia naruszenia prawa konkurencji przez Prezesa 
UOKiK, a następnie – w przypadku wniesienia odwołania od decyzji – potwierdzenia faktu naru-
szenia przez SOKiK oraz Sąd Apelacyjny, a zatem mimo prawomocności rozstrzygnięcia w za-
kresie istnienia naruszenia, sądy powszechne mogły dojść do odmiennego wniosku i uznać, że 
naruszenie nie miało miejsca albo że brakuje wystarczających dowodów, że naruszenie miało 
miejsce. Dotychczasowe orzecznictwo w zakresie mocy wiążącej ostatecznych decyzji Prezesa 
UOKiK było niejednolite, a uchwała SN z 2008 r. nie ma charakteru zasady prawnej. W związku 
z tym rozstrzygnięcia sądów cywilnych orzekających w sprawie roszczeń prywatnoprawnych mo-
głyby wciąż być niejednolite, a sądy mogłyby stać na stanowisku, zgodnie z którym:
1) nie ma przeszkód do samodzielnego ustalania przez sąd powszechny czy określona praktyka 

stosowana przez przedsiębiorcę ma antykonkurencyjny charakter26;
2) sąd władny jest dokonać samodzielnych ustaleń co do stosowania praktyk ograniczających 

konkurencję przy zawieraniu umowy jako przesłanki stwierdzenia nieważności umowy za-
wartej w takich warunkach27; 

3) decyzja Prezesa UOKiK ma charakter deklaratywny i w sferze prawa cywilnego nie tworzy 
nowego stanu prawnego28; oraz

4) inny jest przedmiot ochrony w postępowaniu administracyjnym (przed Prezesem UOKiK), 
a inny w postępowaniu przed sądem cywilnym29.
Przedstawiciele doktryny zwracają uwagę, iż możliwość uwzględniania przez sądy powszechne 

skutków prawnych orzeczeń organów administracyjnych ma swoje źródło w prawnym rozgrani-
czeniu drogi sądowej i drogi administracyjnej, co wynika z art. 2 § 3 i art. 177 § 1 pkt 3 k.p.c. oraz 
art. 16 i art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a., a także konstytucyjnej idei podziału władz oraz działania organów 
władzy publicznej na podstawie i w granicach prawa. Powyższe sprowadza się też do tego, że 
związanie sądu w postępowaniu cywilnym decyzją administracyjną nie wyłącza dopuszczalności 
odmiennej oceny stanu faktycznego przyjętego za podstawę decyzji ani wnioskowania o skutkach 

24 Stanowisko Stowarzyszenia Prawa Konkurencji z dnia 5 maja 2015 r. w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i kon-
sumentów, ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw http://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12271401/12284091/12284094/
dokument162705.pdf (12.07.2016).
25 Art. 11 k.p.c.
26 Wyr. SN z 22.02.1994 r., I CRN 238/93 oraz wyr. SN z 5.01.2007 r., III SK 17/06, LEX.
27 Wyr. SN z 2.03.2006 r., I CSK 83/05 oraz wyr. SN z 14.03.2007 r., I CSK 454/06, LEX.
28 Wyr. SN z 2.03.2006 r., I CSK 83/05.
29 Ibidem.
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prawnych innych niż te, dla których przewidziane zostało orzekanie na drodze administracyjnej 
(Piszcz, 2013 i cytowane orzecznictwo).

Zmieni się to po wdrożeniu do polskiego porządku prawnego dyrektywy. Art. 9 ust. 1 dyrektywy 
stanowi bowiem wprost: „Państwa członkowskie zapewniają, by naruszenie prawa konkurencji 
stwierdzone w ostatecznym rozstrzygnięciu krajowego organu ochrony konkurencji lub 
sądu odwoławczego było uznawane za dowiedzione w sposób niezbity do celów powództwa 
o odszkodowanie wytaczanego przed ich sąd krajowy na mocy art. 101 lub 102 TFUE lub na 
mocy krajowego prawa konkurencji”. Mając na względzie działanie zgodne z zasadą pierwszeństwa 
prawa UE nad prawem krajowym, wątpliwości natury konstytucyjnej nie powinny się tu pojawić. 

Zgodnie z pkt 10 preambuły oraz art. 2 pkt 1 i 3 dyrektywy, regulacja ta obejmuje powództwa 
o odszkodowanie z tytułu naruszenia krajowego prawa konkurencji, jeżeli jest ono stosowane 
równolegle z prawem unijnym (tj. art. 101 lub 102 TFUE) na podstawie art. 3 ust. 1 rozporządze-
nia Rady (WE) nr 1/2003 z 16 grudnia 2002 r. w sprawie wprowadzenia w życie reguł konkuren-
cji ustanowionych w art. 81 i 82 (dalej: rozporządzenie 1/2003)30. Oznacza to, że dyrektywa nie 
odnosi się do naruszeń prawa krajowego, które nie mają wpływu na handel między państwami 
członkowskimi, tj. takich, w odniesieniu do których stosowane są wyłącznie przepisy krajowego 
prawa konkurencji. W Projekcie założeń zwrócono jednak uwagę na to, iż „ustanowienie odręb-
nych reżimów prawnych dla roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej naruszeniem prawa 
konkurencji w zależności od tego czy naruszenie to ma charakter czysto krajowy, czy też wią-
że się z rynkiem unijnym nie byłoby jednak aksjologicznie uzasadnione i wywołałoby trudności 
dla organów stosujących prawo oraz podmiotów zainteresowanych dochodzeniem roszczeń”31. 
W związku z tym, przepisy implementujące dyrektywę do polskiego porządku prawnego będą miały 
zastosowanie do naruszeń polskiego prawa konkurencji, niezależnie od równoległego stosowania 
prawa unijnego i potencjalnego wpływu na handel między państwami członkowskimi. Można się 
spodziewać, że podobne rozwiązania, rozszerzające zakres przedmiotowy aktów prawnych imple-
mentujących dyrektywę, zostaną przyjęte również w innych państwach członkowskich (Riffault-Silk, 
2014). Niemniej jednak, w związku z zasadą samodzielności jurysdykcyjnej sądu, w przypadku 
braku decyzji Prezesa UOKiK w konkretnej sprawie, sąd będzie władny, aby samodzielnie usta-
lić czy naruszenie miało miejsce. Jeśli zaś postępowanie przed Prezesem UOKiK, SOKiK lub 
Sądem Apelacyjnym w sprawie danego naruszenia będzie się toczyć, sąd będzie mógł – tak jak 
dotychczas – zawiesić postępowanie na mocy art. 177 §1 pkt 1 albo 3 k.p.c., aby zapewnić jak 
największą spójność i współdziałanie publicznego i prywatnego egzekwowania prawa konkurencji. 
Decyzja o zawieszeniu takiego postępowania będzie jednak należała do sądu. Pomimo tego, że 
wprowadzenie obligatoryjnego zawieszenia postępowania mogłoby korzystnie wpływać na spój-
ność rozstrzygnięć i współdziałanie publicznego i prywatnego egzekwowania prawa konkurencji, 
to, zdaniem autorek, w takiej sytuacji nie byłoby to zasadne, ponieważ nadmiernie ingerowałoby 
w zasadę samodzielności jurysdykcyjnej sądów cywilnych i nie byłoby niezbędne dla zapewnienia 
skuteczności dochodzenia roszczeń prywatnoprawnych z tytułu naruszenia prawa konkurencji. 
Przeciwnie, mogłoby przynieść skutek odwrotny, ponieważ przyjęcie takiego rozwiązania mogłoby 
wskazywać również na brak zaufania do sądów, a tym samym stawiać pod znakiem zapytania 

30 Dz. Urz. UE 2003 L 1/1.
31 Projekt założeń, s. 4, pkt 2.III. Zakres zastosowania projektowanej ustawy.



68 Joanna Lenart, Teresa Kaczyńska            Związanie sądu ostatecznym rozstrzygnięciem Prezesa UOKiK, SOKiK…

internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 2016, nr 5(5)        www.ikar.wz.uw.edu.pl        DOI: 10.7172/2299-5749.IKAR.5.5.2

kwestię możliwości rozpoznawania spraw private enforcement samodzielnie przez sądy cywilne, 
a także podważać sens tego uprawnienia. W tym kontekście warto podkreślić, że dyrektywa nie 
odnosi się do przebiegu postępowania, a jedynie do skutków rozstrzygnięcia (Piszcz i Wolski, 
2016). W związku z tym, wprowadzenie przepisu nakazującego sądom zawieszenie postępowa-
nia w każdej sytuacji, w której postępowanie toczyłoby się przed Prezesem UOKiK wykraczałoby 
poza cel dyrektywy. Obligatoryjne zawieszenie postępowania mogłoby przynieść również inne 
negatywne skutki dla potencjalnych poszkodowanych. Przykładowo, w sytuacji, w której SOKiK 
umorzyłby postępowanie wobec jednego przedsiębiorcy, od którego potencjalny poszkodowany 
dochodziłby odszkodowania z tytułu naruszenia przez niego prawa konkurencji, sąd cywilny, po 
podjęciu zawieszonego postępowania, mógłby – sugerując się wyrokiem SOKiK – uznać, że 
w związku z umorzeniem postępowania wobec ww. przedsiębiorcy, powództwo potencjalnego po-
szkodowanego należy oddalić. W takiej sytuacji, co do zasady, sąd oczywiście powinien prowadzić 
postępowanie, w którym miałby prawo samodzielnie ocenić czy naruszenie prawa konkurencji 
przez pozwanego przedsiębiorcę miało miejsce (Riffault-Silk, 2014). Wprowadzenie obligatoryjne-
go zawieszenia postępowania przez sądy cywilne mogłyby jednak kreować przeciwne wrażenie. 
Ponadto, regulacja taka mogłaby skutkować – parafrazując S.W. Wallera – monopolizacją prawa 
konkurencji przez jego wymiar publicznoprawny (Waller, 2006). Również w prawie konkurencji UE 
brak jest obowiązku zawieszenia postępowania przez sądy krajowe w sytuacji, gdy postępowanie 
antymonopolowe toczy się przed Komisją Europejską. W art. 16 ust. 1 zd.ź2 i 3 rozporządzenia 
1/2003 wskazano, że „sądy muszą unikać wydawania decyzji pozostających w sprzeczności 
z decyzją rozważaną przez Komisję”, w związku z czym „sąd krajowy może rozważyć czy ko-
nieczne jest zawieszenie toczącego się postępowania”. Pomimo że rekomendacja ta brzmi dość 
stanowczo (Jurkowska-Gomułka, 2013), należy podkreślić, że odnosi się ona nie tylko do relacji 
pomiędzy organem ochrony konkurencji a sądem cywilnym, a zatem interakcji pomiędzy prawem 
publicznym a prawem prywatnym, lecz także do relacji prawo krajowe – prawo ponadnarodowe. 
W związku z tym, że art. 177 § 1 pkt 3 k.p.c. nie jest przepisem odnoszącym się wyłącznie do 
zawieszenia postępowania w sprawach z zakresu prawa konkurencji, a co za tym idzie jego sto-
sowanie nie jest zawężone do spraw antymonopolowych z tytułu naruszenia krajowego prawa 
konkurencji stosowanego równolegle z prawem unijnym (tj. art. 101 lub 102 TFUE), wprowadze-
nie obligatoryjnego zawieszenia postępowania sądowego tym bardziej nie wydaje się zasadne.

Mając na względzie zakres projektowanej ustawy, tym bardziej istotne dla zapewnienia sku-
tecznego współistnienia zasad prywatnoprawnego (private enforcement) i publicznoprawnego 
(public enforcement) stosowania prawa konkurencji, będzie precyzyjne określenie zakresu zwią-
zania sądów ostatecznymi decyzjami stwierdzającymi naruszenie. Po pierwsze, związanie sądów 
ostatecznymi decyzjami Prezesa UOKiK powinno odnosić się – zgodnie z literalnym brzmieniem 
art. 9 dyrektywy – tylko do decyzji stwierdzających naruszenie. Sądy nie powinny być zatem 
związane decyzjami umarzającymi postępowanie. Prezes UOKiK może umorzyć postępowa-
nie z wielu różnych powodów, w tym z powodu braku wystarczających dowodów. Przy przyjęciu 
założenia, że sądy związane byłyby decyzjami umarzającymi, w sytuacji, gdy dodatkowe dowody 
pojawiłyby się w późniejszym czasie, podmioty poszkodowane w wyniku naruszenia byłyby po-
zbawione możliwości dochodzenia swoich praw. Po drugie, w ocenie autorek sądy powinny być 
związane wyłącznie rozstrzygnięciem organu lub sądu odwoławczego. Zgodnie z pkt. 34 preambuły 
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dyrektywy „skutek takiego stwierdzenia powinien jednak obejmować wyłącznie charakter naru-
szenia oraz jego zakres przedmiotowy, osobowy, czasowy i terytorialny, tak jak to ustalił organ 
ochrony konkurencji lub sąd odwoławczy w ramach wykonywania swojej jurysdykcji”. Przez pojęcie 
„charakteru praktyki” należy rozumieć sposób, w jaki zarzucana praktyka objawia się na rynku 
właściwym, tzn. czy doszło np. do ustalenia cen, podział rynku przez przedsiębiorców itp. oraz 
czy porozumienie miało charakter horyzontalny czy wertykalny. Ustalony charakter praktyki jest 
więc ściśle związany z kwalifi kacją prawną zarzucanego deliktu antymonopolowego, przypisaną 
przez właściwy organ ochrony konkurencji. Zakres przedmiotowy odnosi się natomiast stricte 
do rynku właściwego, na którym doszło do naruszenia. Ustalenie krajowego organu ochrony 
konkurencji lub sądu co do produktu lub usługi objętych zakazaną praktyką nie może być zatem 
kwestionowane na etapie postępowania odszkodowawczego. To samo dotyczy osoby sprawcy 
(zakres osobowy), czasu popełnienia i trwania zarzucanego naruszenia (zakres czasowy) oraz 
terytorium, na którym naruszenie to miało miejsce (zakres terytorialny). W tym miejscu warto 
doprecyzować, że w odniesieniu do zakresu osobowego, wskazanie w uzasadnieniu decyzji or-
ganu ochrony konkurencji jako potencjalnych uczestników antykonkurencyjnego porozumienia 
podmiotów innych niż przedsiębiorców będących adresatami decyzji nie powinno mieć skutku 
wyrażonego w art. 9 ust. 1 dyrektywy (por. Riffault-Silk, 2014). Do sądów będzie należało zatem 
bardzo ważne zadanie, a mianowicie rzetelne porównanie zakresu przedmiotowego, osobowego, 
czasowego i terytorialnego wskazanego w powództwie odszkodowawczym oraz w decyzji orga-
nu ochrony konkurencji i ocena czy ww. elementy się ze sobą pokrywają, a tym samym czy sąd 
będzie mógł zastosować domniemanie wyrażone w przepisach implementujących art. 9 ust. 1 
dyrektywy (Riffault-Silk, 2014).

Ww. elementy rozstrzygnięcia, tj. charakter naruszenia oraz zakres przedmiotowy, osobowy, 
czasowy i terytorialny, co do których postuluje się ich wiążący charakter, co do zasady (tj. poza 
informacją czy porozumienie miało charakter horyzontalny czy wertykalny) zawarte są w senten-
cji decyzji Prezesa UOKiK lub wyroku SOKiK lub Sądu Apelacyjnego. Oznacza to, że sądy nie 
powinny być związane ustaleniami faktycznymi Prezesa UOKiK, SOKiK ani Sądu Apelacyjnego, 
zawartymi w uzasadnieniach ich rozstrzygnięć. 

W odniesieniu do zasadności przyjęcia wiążącego charakteru ustaleń faktycznych organów 
ochrony konkurencji głosy w Europie są podzielone. Przykładowo, podczas seminarium z udziałem 
francuskich i hiszpańskich sędziów oraz przedstawicieli niektórych krajowych organów ochrony kon-
kurencji, które odbyło się w dniach 19 i 20 listopada 2015 r. w Madrycie, jednym z dyskutowanych 
tematów był zakres związania ostatecznymi decyzjami krajowych organów ochrony konkurencji. 
Podczas gdy wśród uczestników seminarium panowała zgodność co do tego, że w odniesieniu do 
podmiotów, które zostały wymienione w treści decyzji (tj. w uzasadnieniu decyzji), ale niebędących 
adresatami decyzji, decyzja ta nie powinna być wiążąca dla sądów cywilnych, ponieważ związanie 
sądów decyzjami organów ochrony konkurencji w stosunku do takich podmiotów de facto pozba-
wiałoby te podmioty prawa do obrony, to niektórzy (zwłaszcza przedstawiciele krajowych organów 
ochrony konkurencji) podnosili argumenty o słuszności i zasadności związania sądów cywilnych 
również ustaleniami faktycznymi decyzji. Wskazywali oni, iż zezwolenie sądom na badanie faktów 
sprawy – w przypadku, gdy decyzja krajowego organu ochrony konkurencji została utrzymana 
w mocy przez sąd odwoławczy – mogłoby skutkować konfl iktem z zasadami pewności prawa 
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i gwarancji proceduralnych oraz że brak związania ustaleniami faktycznymi ostatecznej decyzji 
stwierdzającej naruszenie byłby niezasadny w przypadku braku wniesienia odwołania przez stronę 
postępowania od decyzji krajowego organu ochrony konkurencji32. Zdaniem autorek niniejszego 
artykułu, nie można się zgodzić z tym stwierdzeniem, ponieważ często adresaci decyzji Prezesa 
UOKiK świadomie decydują się na odstąpienie od wnoszenia odwołania ze względu na ekonomikę 
procesową, tj. w szczególności stosunkowo niską wysokość nałożonej przez Prezesa UOKiK kary 
w stosunku do szacowanych kosztów dalszego procesu lub ze względu na chęć ustabilizowania 
własnej sytuacji prawnej w obliczu braku pewności co do fi nalnego rozstrzygnięcia procesu, które 
może nastąpić dopiero w perspektywie kilku kolejnych lat.

Z kolei w Polsce kwestia zakresu związania ostatecznym rozstrzygnięciem Prezesa UOKiK, 
SOKiK lub Sądu Apelacyjnego nie należała do kręgu głównych rozważań poruszanych w trakcie 
dyskusji nad implementacją dyrektywy. Natomiast w toku prac nad wspomnianym już projektem 
ustawy o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz ustawy – Kodeks postę-
powania cywilnego, zdecydowana większość podmiotów biorących udział w konsultacjach spo-
łecznych skupiła się w sposób ogólny na zakresie związania decyzją Prezesa UOKiK, pomijając 
– w większości przypadków – analizę poszczególnych elementów takiej decyzji. Różnicę w za-
kresie mocy wiążącej ustaleń faktycznych i prawnych poczynionych w decyzji Prezesa UOKiK 
dostrzegł m.in. Minister Sprawiedliwości, który w swoim stanowisku wskazał, że „mimo braku wy-
raźnej regulacji w k.p.c. co do skutków decyzji administracyjnej w postępowaniu cywilnym nauka 
i praktyka orzecznicza dość zgodnie przyjmują, że sąd cywilny uwzględnia skutki prawne takich 
decyzji, nie jest natomiast związany ustaleniami faktycznymi będącymi podstawą ich wydania”33. 
W tym kontekście ponownie należy przywołać cytowane już stanowisko Stowarzyszenia Prawa 
Konkurencji, przedstawione w toku konsultacji, zgodnie z którym „decyzja Prezesa UOKiK bę-
dzie wiążąca dla sądu cywilnego tylko w zakresie stwierdzenia samego faktu naruszenia zakazu 
praktyk ograniczających konkurencję i konsumentów”34.

W związku z powyższym, w ocenie autorek, najbardziej racjonalnym rozwiązaniem byłoby 
przyjęcie rozwiązania, że sądy cywilne związane są wyłącznie sentencją decyzji Prezesa UOKiK 
lub wyroku SOKiK lub Sądu Apelacyjnego. Niemniej jednak w tym zakresie pojawiają się już 
pierwsze wątpliwości. Mając na względzie sposób konstruowania sentencji tych rozstrzygnięć, 
nie uwzględniają one w pełni charakteru porozumienia (tj. czy porozumienie miało charakter hory-
zontalny czy wertykalny), co jest istotne z punktu widzenia zakresu podmiotowo-przedmiotowego 
zastosowania dyrektywy, tj. do karteli, czyli porozumień lub praktyk uzgodnionych co najmniej 
dwóch konkurentów35, a często również nie zawierają elementów takich np., jak szczegółowy 
zakres czasowy stosowania przez przedsiębiorców kwestionowanej praktyki36. Ponadto decyzje 
Prezesa UOKiK są często konstruowane w następujący sposób: punkt pierwszy (I) sentencji od-
nosi się do wszystkich uczestników porozumienia, a kolejne punkty, w szczególności dotyczące 

32 Program seminarium i prezentacje uczestników seminarium dostępne są na stronie internetowej: http://www.aedc.es/?p=1112&lang=en (10.07.2016).
33 Stanowisko Ministra Sprawiedliwości z 6.05.2015 r. w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz ustawy – 
Kodeks postępowania cywilnego (projekt nr UD213), http://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12271401/12284085/12284088/dokument162663.pdf (os12.07.2016).
34 Stanowisko Stowarzyszenia Prawa Konkurencji z 5.05.2015 r. w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumen-
tów, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw http://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12271401/12284091/12284094/doku-
ment162705.pdf (12.07.2016).
35 Art. 2 pkt 14 dyrektywy. Zob. również Projekt założeń, s. 5.
36 Np. decyzja Prezesa UOKiK z 28.08.2015 r. RKR-8/2015, w której Prezes UOKiK wskazał w sentencji decyzji jedynie datę zaniechania stosowania 
kwestionowanej praktyki.
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nakładanych kar i obciążenia kosztami postępowania antymonopolowego – osobno do każdego 
z uczestników porozumienia. 

W związku ze sposobem konstruowania decyzji Prezesa UOKiK, a także wyroków SOKiK 
i Sądu Apelacyjnego wydanych w następstwie odwołań od decyzji Prezesa UOKiK, nasuwa się 
kolejne pytanie, a mianowicie czy rozstrzygnięcie powinno być ostateczne w całości, czy wystar-
czy, aby rozstrzygnięcie było ostateczne w części, a w szczególności czy rozstrzygnięcie musi być 
ostateczne wobec wszystkich jego adresatów. Pkt 38 preambuły dyrektywy wyraźnie wskazuje, iż 
prawodawca unijny dopuszcza sytuacje, w których decyzja krajowego organu ochrony konkurencji 
zakończy postępowanie wobec niektórych podmiotów, podczas gdy wobec innych jej adresatów 
postępowanie nadal będzie się toczyć37. Najbardziej znamiennym przykładem ilustrującym ten 
przypadek jest sytuacja, w której jeden z uczestników postępowania złożył wniosek leniency 
i w związku z całkowitym odstąpieniem organu od nałożenia na niego kary, nie wniósł odwołania 
od tejże decyzji. Trudno zresztą wyobrazić sobie sytuację, w której podmiot taki składałby odwo-
łanie, gdyż w świetle reguł postępowania cywilnego nie miałby on w tym interesu prawnego, więc 
jego odwołanie, niezależnie od jego treści, zostałoby odrzucone38. Dyrektywa dopuszcza zatem 
sytuacje, w których rozstrzygnięcie w sprawie naruszenia prawa konkurencji staje się ostateczne 
w różnych momentach dla różnych podmiotów. Istnienie takich możliwości znacznie komplikuje 
materię objętą regulacją dyrektywy, w szczególności na gruncie jej interakcji z i konieczności do-
stosowania do ugruntowanych przepisów polskiego prawa cywilnego zarówno materialnego, jak 
i procesowego. Po pierwsze, to czy rozstrzygnięcie stanie się ostateczne wobec niektórych jego 
adresatów, będzie zależało od rodzaju współuczestnictwa procesowego występującego między 
uczestnikami postępowania administracyjnego, a następnie stronami postępowania przed sądem, 
co niejednokrotnie jest trudne do ustalenia. Temat ten będzie przedmiotem szerszych rozważań 
autorek w kolejnym punkcie. Po drugie, moment uprawomocnienia się rozstrzygnięcia będzie 
miał wpływ na bieg terminu przedawnienia w postępowaniu cywilnym. To z kolei może utrud-
nić dochodzenie roszczeń od niektórych podmiotów, a także oddziaływać na odpowiedzialność 
solidarną i potencjalne roszczenia regresowe pomiędzy naruszycielami. Jest to sytuacja, która 
dobitnie potwierdza odmienne cele prawa prywatnego i publicznego oraz wyraźnie zarysowuje 
konfl ikt czy sytuację konkurowania ze sobą kilku zasad leżących u podstaw dyrektywy, tj. zasady 
proporcjonalności, zasady skuteczności prywatnego egzekwowania prawa konkurencji, zasady 
spójności i współdziałania publicznej i prywatnej ochrony konkurencji, zasada solidarności naru-
szycieli oraz zasada pewności prawa.

Mając na względzie polską praktykę prawa konkurencji, a także bardzo niski stopień wykry-
walności porozumień horyzontalnych przez Prezesa UOKiK, odrębnych rozważań wymaga kwestia 
specyfi cznego rodzaju porozumień wertykalnych o skutku horyzontalnym (hub-and-spoke), które 
– w przeciwieństwie do zmów pomiędzy konkurentami – stosunkowo często bywały przedmiotem 
analizy Prezesa UOKiK. Zgodnie z art. 2 pkt 14 dyrektywy, ma ona zastosowanie do karteli, czyli 
porozumień lub praktyk uzgodnionych co najmniej dwóch konkurentów39. W tym kontekście nasu-
wa się pytanie czy dyrektywa powinna de facto znajdować zastosowanie również do porozumień 

37 Pkt 38 preambuły dyrektywy.
38 Np. postanowienie SA w Warszawie z 12.10.2011 r., VI ACa 384/11: „(…) przyczyną odrzucenia apelacji był brak tzw. gravamen po stronie obu 
skarżących, tj. zaskarżony wyrok w pkt. I nie zawierał rozstrzygnięcia niekorzystnego dla którejkolwiek ze skarżących (…)”.
39 Art. 2 pkt 14 dyrektywy. Zob. również Projekt założeń, s. 5.
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typu hub-and-spoke. Nie są to bowiem porozumienia pomiędzy konkurentami, a pomiędzy przed-
siębiorcami prowadzącymi działalność na różnych szczeblach obrotu. Zważywszy na quasi karny 
charakter przepisów i postępowań antymonopolowych w sprawie porozumień ograniczających 
konkurencję – co wiąże się z koniecznością zapewnienia dużo wyższych standardów proceso-
wych niż ma to miejsce w przypadku innych procedur – w ocenie autorek przepisy dyrektywy nie 
powinny być interpretowane rozszerzająco, a w konsekwencji nie powinny obejmować porozumień 
wertykalnych o skutku horyzontalnym. Jest to istotne również z punktu widzenia zasad konstytu-
cyjnych, w tym m.in. zasady proporcjonalności i demokratycznego państwa prawa. Oceny w tym 
zakresie nie ułatwia fakt, iż w sentencjach rozstrzygnięć Prezesa UOKiK i sądów nie wskazuje się 
informacji na temat charakteru porozumienia będącego przedmiotem rozstrzygnięcia. Co więcej, 
porozumienia typu hub-and-spoke mogą się znacząco różnić w zakresie podmiotów odgrywa-
jących wiodącą rolę i inicjujących porozumienie. Niekiedy zdarza się, że to hub jest ośrodkiem 
decyzyjnym i podmiotem, któremu najbardziej zależy na istnieniu porozumienia i przynosi mu 
największe korzyści. Nie są jednak odosobnione sytuacje, w których to spokes szczególnie zależy 
na zawarciu porozumienia i w których to one są największymi benefi cjentami zmowy, korzystając 
np. z szerszego zakresu geografi cznego działalności hub czy jego sieci klientów lub dostawców. 
Nie zawsze jednak spokes mogą być w pełni świadome istnienia innych uczestników porozumie-
nia. Dodatkowych wątpliwości dostarcza nazywanie porozumień hub-and-spoke przez niektórych 
przedstawicieli doktryny kartelami hub-and-spoke, co w wielu przypadkach w ocenie autorek nie 
znajduje uzasadnienia. Takie nazewnictwo występuje także w praktyce decyzyjnej Prezesa UOKiK. 
W tym kontekście, w decyzji nr DOK-12/2010, Prezes UOKiK wskazał: „nie mamy w niniejszej 
sprawie do czynienia z czterema porozumieniami wertykalnymi, lecz jednym porozumieniem, 
którego sposób funkcjonowania miało de facto charakter zbliżony do porozumienia horyzontal-
nego, w którym brało udział czterech dystrybutorów, a producent pełnił w nim rolę koordynatora 
i strażnika stosowania poczynionych ustaleń”40. Następnie, w części ww. decyzji uzasadniają-
cej nałożenie kar pieniężnych Prezes UOKiK uznał, że „niektóre porozumienia ustalające ceny 
odsprzedaży funkcjonują de facto tak jak kartele, w których producent odgrywa rolę „nadzorcy” 
zapewniającego stabilność porozumienia. Porozumienia tego rodzaju Prezes UOKiK traktuje 
jako najpoważniejsze naruszenia prawa konkurencji”41. Z jednej strony Prezes UOKiK dostrzega 
różnicę pomiędzy kartelami w znaczeniu sensu stricto a porozumieniami hub-and-spoke, wska-
zując, że te ostatnie mają charakter zbliżony do porozumień horyzontalnych, co w ocenie autorek 
należałoby interpretować w ten sposób, że mają one pewne cechy wspólne z porozumieniami 
horyzontalnymi, ale nie można w pełni utożsamiać tych dwóch rodzajów porozumień. Z drugiej 
strony, uzasadniając wysokość nałożonej kary, Prezes UOKiK traktuje te porozumienia tak samo 
jak kartele, co skutkuje pewną niespójnością i wprowadza dodatkowe wątpliwości. 

Temat porozumień hub-and-spoke był przedmiotem rozważań również w piśmiennictwie za-
granicznym. U. Schwalbe poruszył w tym kontekście istotne zagadnienie, które może być bardzo 
pomocne w rozstrzygnięciu kwestii (nie)stosowania przepisów implementujących dyrektywę do 
porozumień typu hub-and-spoke, mianowicie zakres stosowania programu łagodzenia kar. Program 
leniency Komisji Europejskiej obejmuje swoim zakresem wyłącznie kartele, a zatem nie znajduje 

40 Decyzja Prezesa UOKiK z 31.12.2010, DOK-12/2010, s. 94.
41 Ibidem, s. 116.



73 Joanna Lenart, Teresa Kaczyńska            Związanie sądu ostatecznym rozstrzygnięciem Prezesa UOKiK, SOKiK…

internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 2016, nr 5(5)        www.ikar.wz.uw.edu.pl        DOI: 10.7172/2299-5749.IKAR.5.5.2

zastosowania do porozumień typu hub-and-spoke (Schwalbe, 2014). Abstrahując od znaczących 
różnic istniejących pomiędzy programami leniency Komisji Europejskiej i Prezesa UOKiK, w oce-
nie autorek powyższa analogia istotnie wspiera argumenty przemawiające za niestosowaniem 
przepisów implementujących dyrektywę do porozumień typu hub-and-spoke.

Jak widać, kwestia możliwości czy też zasadności stosowania przepisów implementujących 
dyrektywę do porozumień hub-and-spoke jest tematem wielowątkowym i bardzo skomplikowa-
nym. Mając na względzie powyższe, w ocenie autorek in abstracto argumenty przemawiające 
za niestosowaniem przepisów implementujących dyrektywę są przeważające, jednak nie można 
wykluczyć sytuacji, w których elementy stanu faktycznego uzasadniałyby kwalifi kację porozumie-
nia prima facie hub-and-spoke jako kartel. Przyjęcie takiej interpretacji wymagałoby szczegółowej 
analizy wszystkich elementów stanu faktycznego konkretnej sprawy.

III. Charakter współuczestnictwa procesowego 
w sprawach z zakresu ochrony konkurencji 

i konsekwencje określenia tego charakteru dla publicznego 
i prywatnego egzekwowania prawa konkurencji

1. Uwagi wstępne

Przesądzenie o charakterze współuczestnictwa procesowego w sprawach z zakresu ochro-
ny konkurencji ma znaczenie dla: (i) przedsiębiorców, którzy nie wnieśli odwołania od decyzji 
Prezesa UOKiK; (ii) przedsiębiorców, którzy wnieśli odwołania od decyzji; jak również (iii) po-
tencjalnych poszkodowanych – tak z perspektywy publicznego, jak i prywatnego egzekwowania 
prawa konkurencji. 

Z biznesowego punktu widzenia, dla przedsiębiorców, zarówno tych, którzy wnieśli odwołania 
od decyzji, jak i tych, którzy odwołań nie wnieśli, przesądzenie o charakterze współuczestnictwa 
procesowego będzie istotne ze względu na: (1) kwestię możliwości udziału przedsiębiorców, 
którzy nie wnieśli odwołania od decyzji, w postępowaniu toczącym się przed SOKiK lub Sądem 
Apelacyjnym; (2) kwestię wpływu przyszłego rozstrzygnięcia SOKiK lub Sądu Apelacyjnego na 
sytuację przedsiębiorców, którzy nie wnieśli odwołania (co miałoby szczególne istotne znaczenie 
w przypadku, gdyby SOKiK lub Sąd Apelacyjny orzekł, że nie doszło do antykonkurencyjnego 
porozumienia); (3) bieg terminu, w którym powinna zostać uiszczona kara pieniężna; (4) kwe-
stię przedawnienia roszczeń wobec przedsiębiorców, którzy nie wnieśli odwołania od decyzji 
i możliwości prywatnego dochodzenia roszczeń wobec wszystkich albo wobec niektórych przed-
siębiorców będących adresatami decyzji Prezesa UOKiK; oraz (5) kwestię odpowiedzialności 
solidarnej i możliwości regresu pomiędzy przedsiębiorcami, którzy byli stronami postępowania 
przed Prezesem UOKiK. Z kolei dla potencjalnych poszkodowanych z tytułu naruszenia prawa 
konkurencji, charakter współuczestnictwa w postępowaniach antymonopolowych będzie istotny 
ze względu na: (1) bieg terminu przedawnienia roszczeń prywatnoprawnych oraz (2) możliwość 
dochodzenia roszczeń od tych przedsiębiorców, którzy nie wnieśli odwołania od decyzji Prezesa 
UOKiK. Wszystkie wymienione aspekty zostaną poddane szczegółowej analizie poniżej. 
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2.  Możliwość udziału przedsiębiorców, którzy nie wnieśli odwołania od decyzji,w postępo-
waniu toczącym się przed SOKiK lub Sądem Apelacyjnym

Przedsiębiorcy będący stronami postępowania antymonopolowego przed Prezesem UOKiK 
niekiedy świadomie decydują się, aby nie wnosić odwołania od decyzji Prezesa UOKiK. Jednym 
z najczęstszych motywów podjęcia takiej decyzji będzie relatywnie niska wysokość nałożonej przez 
Prezesa UOKiK kary w stosunku do szacowanych kosztów dalszego procesu. W takim przypadku 
przedsiębiorcy zyskują większą pewność w zakresie własnej sytuacji prawnej i fi nansowej. Nie 
muszą bowiem tworzyć rezerw na zapłatę kary, a także mogą uznać dane postępowanie antymo-
nopolowe za zakończone zamiast oczekiwać na niepewne rozstrzygnięcie procesu w perspek-
tywie kilku kolejnych lat. Niekoniecznie oznacza to jednak, że przedsiębiorcy, którzy nie wnieśli 
odwołania od decyzji Prezesa UOKiK, nie będą mieli możliwości uczestniczenia w postępowaniu 
przed SOKiK toczącym się w następstwie wniesienia odwołania przez innych przedsiębiorców, 
a następnie przed Sądem Apelacyjnym. W odniesieniu do możliwości udziału w postępowaniu 
przed SOKiK podmiotów, które były stronami postępowania przed Prezesem UOKiK, ale nie 
wniosły odwołań od decyzji Prezesa UOKiK (a także tych, których odwołania zostały odrzucone), 
stanowisko doktryny i orzecznictwa jest niejednolite.

Z jednej strony, literalne brzmienie przepisu art. 47929 § 1 k.p.c. wskazuje, że stroną postę-
powania przed SOKiK jest Prezes UOKiK oraz podmiot będący stroną w postępowaniu przed 
Prezesem UOKiK, a także wnoszący zażalenie, co może sugerować, że status strony przysługu-
je wszystkim podmiotom będącym stronami postępowania antymonopolowego przed Prezesem 
UOKiK, niezależnie od tego czy wszystkie strony wniosły odwołania do SOKiK. W tym sensie 
postępowanie sądowe stanowi kontynuację poprzedzającego je postępowania administracyjnego 
(Manowska, 2015)

Z drugiej jednak strony, postępowanie przed SOKiK jest kontradyktoryjne i wszczynane na 
podstawie wniesionego przez przedsiębiorcę odwołania, przy czym SOKiK jest związany zakresem 
zaskarżenia decyzji. Zgodnie z zasadą, że postępowanie procesowe jest wszczynane z inicjatywy 
powoda (odwołującego się) na skutek wniesienia pozwu (odwołania), przedsiębiorcy będący adre-
satami decyzji Prezesa UOKiK, którzy nie wniosą odwołania od decyzji albo których odwołania 
zostaną odrzucone, nie zainicjują postępowania sądowego. W związku z tym, według poglądów 
części przedstawicieli doktryny, ich udział w postępowaniu w charakterze stron byłby więc moż-
liwy wyłącznie przy przyjęciu, że są oni współuczestnikami koniecznymi po stronie powodowej 
(Manowska, 2015). W ocenie autorek w praktyce możliwości zastosowania konstrukcji współ-
uczestnictwa koniecznego do spraw z odwołań od decyzji Prezesa UOKiK są bardzo ograniczone.

W tym kontekście warto również podkreślić, że po nowelizacji ustawy uokik z 2007 r., któ-
ra weszła w życie w dniu 18 stycznia 2015 r., w postępowaniu przed SOKiK nie jest zasadne 
stosowanie wobec podmiotów, które nie wniosły odwołań od decyzji Prezesa UOKiK, terminów 
„uczestnik” czy „zainteresowany”. W k.p.c. brakuje zatem instytucji prawnych, które umożliwia-
łyby przedsiębiorcom, którzy byli adresatami decyzji Prezesa UOKiK, lecz nie wnieśli od niej 
odwołania, udział w postępowaniu przed SOKiK. Powyższe wynika z faktu, iż nowelizacją uokik 
z 2007 r. z 10 czerwca 2014 r., która weszła w życie z dniem 18 stycznia 2015 r., uchylony zo-
stał art. 479(29) § 2 k.p.c. Z przepisu tego wynikało, że w postępowaniu przed SOKiK mogły 
brać udział jako uczestnicy podmioty dopuszczone do udziału w postępowaniu przed Prezesem 
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UOKiK jako podmioty zainteresowane. W literaturze trafnie wskazywano, że po wejściu w życie 
znowelizowanych przepisów uokik z 2007 r., która nie przewidują istnienia kategorii podmiotów 
dopuszczanych przez Prezesa UOKiK do udziału w postępowaniu w charakterze podmiotów za-
interesowanych, powołany przepis stał się bezprzedmiotowy i dlatego celowe było jego uchylenie 
(Manowska, 2015).

3.  Wpływ przyszłego rozstrzygnięcia SOKiK lub Sądu Apelacyjnego na sytuację prawną 
przedsiębiorców, którzy nie wnieśli odwołania od decyzji

Czy wyrok SOKiK będzie miał jakikolwiek wpływ na podmioty będące uczestnikami anty-
konkurencyjnego porozumienia, które nie wniosły odwołania (albo których odwołanie zostało 
odrzucone), zależy od charakteru współuczestnictwa w sprawach z odwołań od decyzji Prezesa 
UOKiK. Wyrok SOKiK lub Sądu Apelacyjnego, jak również czynności procesowe stron postępo-
wania będą skuteczne wobec podmiotów, które nie wniosły odwołań od decyzji Prezesa UOKiK 
wyłącznie w przypadku współuczestnictwa jednolitego, tj. jeżeli wyrok dotyczyłby niepodzielnie 
wszystkich współuczestników.

Generalnie, o charakterze współuczestnictwa w sprawie decydują przepisy prawa material-
nego (Kozak, 1997). Współuczestnictwo w sprawach z odwołań od decyzji Prezesa UOKiK ma 
charakter mieszany. Kwestia rodzaju współuczestnictwa w postępowaniach z odwołań od decy-
zji Prezesa UOKiK nie była jednak dotychczas analizowana w orzecznictwie po zmianie stanu 
prawnego nowelizacją uokik z 2007 r., która weszła w życie w dniu 18 stycznia 2015 r. W tym 
temacie dotychczas wypowiadała się jedynie M. Manowska, zdaniem której w części decyzji, od-
noszącej się do nałożenia na każdego z uczestników antykonkurencyjnego porozumienia kary 
pieniężnej, pomiędzy tymi podmiotami zachodzi współuczestnictwo formalne zgodnie z art. 72 
§ 1 pkt 2 k.p.c. W ocenie autorek jest to trafny pogląd, który dodatkowo znajduje potwierdzenie 
w tym, iż wartości przedmiotów zaskarżenia jest tyle, ilu jest współuczestników oraz w tym, że 
każdy współuczestnik ma obowiązek oddzielnie uiścić opłatę od odwołania i apelacji, niezależnie 
od tego czy wnosi środek zaskarżenia w jednym piśmie wraz z innym współuczestnikiem/inny-
mi współuczestnikami czy samodzielnie. Część decyzji uznająca daną praktykę za naruszającą 
konkurencję, opiera się natomiast na istniejącym współuczestnictwie materialnym pomiędzy 
uczestnikami porozumienia (Manowska, 2015), zgodnie z art. 72 § 1 pkt 1 k.p.c. Czy współ-
uczestnictwo materialne będzie współuczestnictwem zwykłym, czy jednolitym będzie zależało od 
konkretnej sprawy. Zdaniem M. Manowskiej, mogłoby ono mieć charakter jednolity np. w sytuacji, 
gdyby „wnoszącym odwołanie powodem był ten z uczestników porozumienia wertykalnego, który 
będąc na wyższym szczeblu obrotu, doprowadził innych do udziału w tym porozumieniu, przy 
czym we wniesionym odwołaniu kwestionował fakt istnienia porozumienia” (Manowska, 2015). 
W przypadku przyjęcia, że współuczestnictwo w danym postępowaniu ma charakter jednolity, 
a SOKiK uzna, że antykonkurencyjne porozumienie nie miało miejsca, wówczas wyrok 
będzie dotyczył – zgodnie z art. 73 § 2 k.p.c. – niepodzielnie wszystkich uczestników. W przy-
padku współuczestnictwa jednolitego prawomocny wyrok ma powagę rzeczy osądzonej 
wobec wszystkich współuczestników, także tych, którzy nie zostali w wyroku wymienieni42. 
Zgodnie z prezentowanym poglądem, jeżeli jednak SOKiK nie odniósłby się w wyroku do istnienia 

42 Postanowienie Sądu Najwyższego z 27.04.1999 r., III CKN 48/99, Lexis.pl nr 402141.
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porozumienia, a np. ograniczyłby się do obniżenia nałożonych przez Prezesa UOKiK kar pienięż-
nych, wówczas wyrok nie odniesie skutku wobec podmiotów niedziałających. W przypadku zaś, 
gdyby niektóre strony postępowania przed SOKiK podniosły zarzuty o charakterze osobistym, np. 
zarzut przedawnienia wszczęcia postępowania antymonopolowego43, to w ocenie autorek wyrok 
SOKiK będzie skuteczny wyłącznie wobec podmiotów, które zarzut ten podniosły w odwołaniach 
od decyzji Prezesa UOKiK. 

Należy jednak podkreślić, że oceny charakteru współuczestnictwa należy dokonywać w każdej 
sprawie indywidualnie. Nie przyczynia się to do zwiększenia pewności prawa przedsiębiorców. 
W wielu przypadkach bowiem przedsiębiorcy nie będą w stanie samodzielnie ocenić charakteru 
współuczestnictwa w danej sprawie, niejednokrotnie nie będą również – przed upływem terminu 
na wniesienie odwołania – posiadali informacji o tym czy pozostali przedsiębiorcy będący adre-
satami decyzji Prezesa UOKiK wnieśli odwołania, jakie zarzuty podnieśli w ewentualnych odwo-
łaniach (w szczególności czy były to zarzuty dotyczące wszystkich uczestników porozumienia 
czy tylko niektórych), a także – w przypadku niewniesienia odwołania od decyzji Prezesa UOKiK 
– nie będą w stanie samodzielnie ocenić w jakim terminie powinni uiścić nałożoną karę. W oce-
nie autorek sformułowanie adekwatnych rozwiązań w tym zakresie zdecydowanie wykraczałoby 
poza zakres dyrektywy.

4. Bieg terminu, w którym powinna zostać uiszczona kara pieniężna

Zgodnie z art. 112 ust. 3 uokik karę pieniężną uiszcza się w terminie 14 dni od uprawo-
mocnienia się decyzji. Po upływie tego terminu kara pieniężna podlega ściągnięciu w trybie 
przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji44. Termin zapłaty kary biegnie zatem 
od uprawomocnienia się decyzji. Nie w każdym jednak przypadku upływ terminu do wniesienia 
odwołania od decyzji będzie skutkować uprawomocnieniem się decyzji Prezesa UOKiK. Będzie 
to zależało od charakteru współuczestnictwa procesowego. Zgodnie z utrwalonym stanowiskiem 
doktryny, w przypadku współuczestnictwa jednolitego rozstrzygnięcie nie staje się prawomocne 
wobec żadnej ze stron postępowania, niezależnie od faktu niewniesienia środka odwoławczego 
przez niektóre z nich (Marszałkowska-Krześ i in., 2016; Piasecki i in., 2016; Ereciński i in., 2012). 
W takim przypadku rozstrzygnięcie staje się prawomocne w tym samym momencie dla wszyst-
kich stron postępowania będących współuczestnikami jednolitymi. Wynika to pośrednio z treści 
art. 378 ust. 2 k.p.c., zgodnie z którym sąd może z urzędu rozpoznać sprawę także na rzecz 
współuczestników, którzy wyroku nie zaskarżyli, gdy prawa lub obowiązki będące przedmiotem 
zaskarżenia są dla nich wspólne. Mamy wówczas do czynienia z odroczoną prawomocnością – 
aż do czasu wydania fi nalnego rozstrzygnięcia w sprawie, tj. wyroku SOKiK albo – w przypadku 
wniesienia apelacji od wyroku SOKiK – wyroku Sądu Apelacyjnego. Z punktu widzenia zasad 
postępowania cywilnego niedopuszczalna byłaby sytuacja wzruszenia prawomocności rozstrzyg-
nięcia wobec niektórych podmiotów, ponieważ ani odwołanie od decyzji Prezesa UOKiK, ani 
apelacja od wyroku SOKiK nie są nadzwyczajnymi środkami zaskarżenia, w przeciwieństwie do 
skargi kasacyjnej. W praktyce Prezes UOKiK poucza przedsiębiorców o obowiązku zapłaty kary 

43 Zob. np. wyr. SA w Szczecinie z 20.06.2012 r., I ACa 216/12.
44 Art. 112 ust. 4 uokik z 2007 r.
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w terminie 14 dni od uprawomocnienia się decyzji, nie wskazując jednocześnie terminu, w którym 
w konkretnej sprawie decyzja się uprawomocni. Jako sytuacje skutkujące uprawomocnieniem się 
decyzji w doktrynie wskazywane są: (i) upływ ustawowego terminu do wniesienia odwołania od 
decyzji Prezesa UOKiK, gdy strona nie wniosła odwołania w tym terminie; (ii) upływ terminu na 
wniesienie apelacji od wyroku SOKiK w sytuacji, gdy żadna ze stron postępowania przed SOKiK 
nie wniosła apelacji w terminie; oraz (iii) wydanie wyroku przez Sąd Apelacyjny (Skoczny, 2014; 
Banasiński i Piontek, 2009) . Mając na względzie różny charakter spraw, a także możliwości wy-
stępowania różnych rodzajów współuczestnictwa procesowego w postępowaniach antymonopo-
lowych, powyższy sposób prezentacji przypadków uprawomocnienia się decyzji Prezesa UOKiK 
jest bardzo uproszczony i nie uwzględnia możliwości występowania częściowej prawomocności 
rozstrzygnięć ani różnic dotyczących charakteru współuczestnictwa w indywidualnych sprawach. 

W tym kontekście należy wskazać, że sama dyrektywa dopuszcza sytuację, iż decyzja może 
stać się ostateczna w różnych momentach dla różnych podmiotów. Zgodnie z pkt 38 preambuły 
dyrektywy, decyzja może stać się ostateczna wobec podmiotów, które nie wnoszą odwołania od 
niej, a w szczególności przedsiębiorcy, którzy złożyli wniosek leniency i wobec których organ 
ochrony konkurencji odstąpił od nałożenia kary w całości. Niemniej jednak kwestii tej nie poświę-
cono w dyrektywie więcej należnej jej uwagi. Dlatego też nie rozważano istotnych implikacji, które 
sytuacja ta może generować. Implikacje te mogą mieć związek przede wszystkim z rozpoczęciem 
biegu terminu przedawnienia roszczeń prywatnoprawnych. 

5. Przedawnienie roszczeń, kwestia odpowiedzialności solidarnej i roszczeń regresowych

Zgodnie z art. 10 ust. 2 dyrektywy bieg terminów przedawnienia nie rozpoczyna się zanim 
nie ustanie naruszenie prawa konkurencji ani zanim powód nie dowie się lub zanim nie będzie 
można od niego zasadnie oczekiwać wiedzy: a) o danym działaniu oraz o fakcie, że stanowi ono 
naruszenie prawa konkurencji; b) o fakcie, że naruszenie prawa konkurencji wyrządziło mu szkodę; 
oraz c) o tożsamości sprawcy naruszenia. Terminy przedawnienia powinny wynosić co najmniej 
pięć lat. W polskich realiach, w których standardowo postępowania toczą się kilka a w skompli-
kowanych sprawach nawet i kilkanaście lat, nietrudno wyobrazić sobie sytuację, w której termin 
przedawnienia roszczeń z tytułu konkretnego naruszenia prawa konkurencji upłynąłby wobec nie-
których przedsiębiorców (tj. tych, którzy nie wnieśli odwołania), podczas gdy wobec innych byłby 
zawieszony przez okres trwania postępowania, zgodnie z art. 10 ust. 4 dyrektywy. Jest to jedna 
z sytuacji, której nie przewidział prawodawca unijny, a która wskazuje jednocześnie na konfl ikt 
kilku współistniejących zasad leżących u podstaw dyrektywy: tj. zasady proporcjonalności, zasady 
skuteczności prywatnego egzekwowania prawa konkurencji, zasady spójności i współdziałania 
publicznej i prywatnej ochrony konkurencji, zasada solidarności naruszycieli oraz zasada pewności 
prawa. Z jednej bowiem strony, w sytuacji, w której dany przedsiębiorca decyduje się nie wnosić 
środka zaskarżenia wobec decyzji Prezesa UOKiK lub wobec wyroku SOKiK, pociągnięcie go do 
odpowiedzialności prywatnoprawnej kilka lub kilkanaście lat później mogłoby budzić poważne wąt-
pliwości na gruncie zasady pewności prawa. Z drugiej jednak strony, pozbawienie potencjalnych 
poszkodowanych możliwości dochodzenia roszczeń od niektórych podmiotów, które naruszyły 
zakaz antykonkurencyjnych porozumień, mogłoby być niezgodne z zasadą skuteczności prywat-
nego egzekwowania prawa konkurencji, która stanowi, jak się wydaje, główny cel dyrektywy. Taka 
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sytuacja mogłaby również prowadzić do postawienia w mniej korzystnej sytuacji podmiotów, które 
zdecydowały się na dalsze prowadzenie procesu sądowego ze względu na wątpliwości związane 
z możliwościami skutecznego dochodzenia roszczeń regresowych. Roszczenie regresowe prze-
dawnia się wprawdzie na zasadach ogólnych, tj. zgodnie z art. 118 k.c., a termin przedawnienia 
rozpoczyna bieg od dnia naprawienia szkody (dokonania zapłaty)45 (Kidyba, 2012; Jastrzębski, 
2012). Nietrudno jednak wyobrazić sobie dodatkowe komplikacje związane z prowadzeniem sporu 
sądowego w tym przedmiocie.

6.  Możliwość dochodzenia roszczeń od tych przedsiębiorców, którzy nie wnieśli odwołania 
od decyzji Prezesa UOKiK

Jak wskazano powyżej, charakter współuczestnictwa procesowego może mieć wpływ na 
moment uprawomocnienia się rozstrzygnięcia w sprawie dotyczącej naruszenia zakazu antykon-
kurencyjnych porozumień. Potencjalni poszkodowani, wiedząc, że niektóre strony postępowania 
antymonopolowego nie wniosły odwołania od decyzji Prezesa UOKiK, mogliby zdecydować się 
na wystąpienie z powództwem odszkodowawczym tylko przeciwko tym przedsiębiorcom. Wydaje 
się, że nie ma przeszkód, aby postępowanie odszkodowawcze toczyło się wyłącznie przeciwko 
tym, wobec których decyzja Prezesa UOKiK stała się prawomocna. Należy również podkreślić, że 
ze względu na występowanie pomiędzy adresatami Decyzji UOKiK odpowiedzialności solidarnej, 
w postępowaniu odszkodowawczym przedsiębiorcy ci nie mogliby skutecznie podnosić zarzutu, 
że odpowiadają tylko w granicach własnego zawinienia46. Okoliczność ta może mieć istotne zna-
czenie i dowód taki może być konieczny dopiero w razie wystąpienia z roszczeniami regresowymi 
między współsprawcami, na mocy art. 441 § 2 k.c. 

Sąd cywilny – niezależnie od charakteru współuczestnictwa procesowego w sprawie – roz-
patrując roszczenia odszkodowawcze wniesione wyłącznie przeciwko jednemu bądź kilku przed-
siębiorcom, którzy nie wnieśli odwołań od decyzji Prezesa UOKiK – w oczekiwaniu na ostateczne 
rozstrzygnięcie w sprawie z odwołań od decyzji Prezesa UOKiK – mógłby zdecydować się na 
zawieszenie postępowania z urzędu na podstawie art. 177 § 1 pkt 1 lub pkt 3 k.p.c., np. ze wzglę-
du na chęć zachowania spójności pomiędzy publicznym a prywatnym egzekwowaniem prawa 
konkurencji47. To z kolei, mając na względzie czas trwania postępowań sądowych w Polsce, na-
turalnie prowadzi do pytań o rzeczywistą skuteczność rozwiązań proponowanych w dyrektywie.

IV. Wnioski i postulaty de lege ferenda
Problematyka implementacji dyrektywy do polskiego porządku prawnego jest istotnym wyzwa-

niem legislacyjnym dla krajowego ustawodawcy. Złożoność materii będącej przedmiotem projek-
towanej ustawy oraz wielość aspektów mających status krytyczny w kontekście całego systemu 
prawnego z pewnością będą przedmiotem pogłębionej analizy sądów oraz przedstawicieli doktryny. 

Punktem wyjścia do zainicjowania postępowania odszkodowawczego na podstawie imple-
mentowanych przepisów dyrektywy będzie ostateczne rozstrzygnięcie Prezesa UOKiK, SOKiK 
lub Sądu Apelacyjnego w przedmiocie porozumienia horyzontalnego (kartelu). Stąd też, w ocenie 

45 Wyr. SN: z 9.11.2005 r., II CK 191/05, LEX nr 311309 i z 7.08.1981 r., IV PR 239/81, OSN 1982, nr 2–3, poz. 38.
46 Zob. wyr. SN z 20.01.2000 r., II CKN 656/98.
47 Por. uchwała SN z 23.07.2008 r., III CZP 52/08: „niepożądanym zjawiskiem byłaby sprzeczność w ocenach tych samych praktyk dokonanych przez 
sąd cywilny i przez organ ochrony konkurencji i konsumentów”. 
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autorek niniejszego artykułu, kluczowym okazuje się przeprowadzenie dogłębnej analizy prob-
lematyki zakresu związania sądy cywilnego ostatecznym rozstrzygnięciem organu ochrony kon-
kurencji, zwłaszcza z uwzględnieniem różnych możliwości ukształtowania współuczestnictwa 
procesowego – w zależności od stanu faktycznego konkretnej sprawy. 

Obowiązek implementacji dyrektywy zakończy trwającą od lat w doktrynie i judykaturze 
dyskusję co do charakteru ostatecznej decyzji Prezesa UOKiK. Zgodnie z literalnym brzmieniem 
art. 9 dyrektywy – związanie powinno odnosić się tylko do decyzji stwierdzających naruszenie. 
Sądy nie powinny być zatem związane decyzjami umarzającymi postępowanie. Dodatkowo, au-
torki niniejszego artykułu przyłączają się do postulatu Stowarzyszenia Prawa Konkurencji, aby 
związanie sądu cywilnego dotyczyło wyłącznie samego faktu naruszenia zakazu praktyk ogra-
niczających konkurencję, w zakresie przedmiotowym, osobowym, terytorialnym oraz czasowym 
wskazanych w sentencji Prezesa UOKiK. Realizacja tego postulatu wymaga wypracowania 
przez polskiego ustawodawcę takiego brzmienia odpowiedniego przepisu, które nie będzie po-
zostawiało wątpliwości co do zakresu związania sądu cywilnego ustaleniami zawartymi w takim 
rozstrzygnięciu.

Z problematyką związania sądu cywilnego ostatecznym rozstrzygnięciem organu ochrony 
konkurencji w sposób nierozerwalny związana jest konieczność zbadania i ustalenia rodzajów 
współuczestnictwa procesowego, które może występować między uczestnikami postępowania 
administracyjnego, a następnie stronami postępowania przed sądem w sprawach dotyczących 
antykonkurencyjnych porozumień między konkurentami. W ocenie autorek sformułowanie ade-
kwatnych rozwiązań w tym zakresie zdecydowanie wykraczałoby poza zakres dyrektywy, jednak 
do częściowego zwiększenia pewności prawa w tym zakresie mogłaby się przyczynić np. zmiana 
praktyki Prezesa UOKiK poprzez np. wystosowywanie wezwań do przedsiębiorców o zapłatę kary 
pieniężnej w określonym terminie. Wprowadzenie takiej praktyki sugerowałoby przedsiębiorcom 
rodzaj współuczestnictwa występujący w konkretnej sprawie, a zatem mogłoby się przyczynić do 
zwiększenia ich pewności prawnej. 

Pytania, które wciąż pozostają bez odpowiedzi i prawdopodobnie pozostaną bez odpowiedzi 
również przez kilka lat po wdrożeniu dyrektywy do polskiego porządku prawnego, dotyczą rze-
czywistej skuteczności projektowanej ustawy i zakresu jej zastosowania, zwłaszcza w sytuacji, 
gdy stopień wykrywalności karteli w Polsce jest marginalny. 
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I. Uwagi wprowadzające
Dyrektywa 2014/104/UE z 26 listopada 2014 r. w sprawie niektórych przepisów regulujących 

dochodzenie roszczeń odszkodowawczych z tytułu naruszenia prawa konkurencji państw człon-
kowskich i Unii Europejskiej, objęte przepisami prawa krajowego1 przewiduje, iż co do zasady 
sprawcy naruszenia prawa konkurencji odpowiadać mają solidarnie za wynikłą z niego szkodę (art. 
11 dyrektywy)2. Od tej zasady ogólnej dyrektywa przewiduje wyjątek m.in. dla małych i średnich 
przedsiębiorstw (dalej: MŚP), które ponosić mają odpowiedzialność wyłącznie wobec własnych 
nabywców bezpośrednich i pośrednich, jeżeli, po pierwsze, ich udział w rynku w dowolnym mo-
mencie w okresie trwania naruszenia wynosił poniżej 5% oraz, po drugie, zastosowanie zwykłych 
zasad odpowiedzialności solidarnej nieodwracalnie zagroziłoby efektywności ekonomicznej MŚP 
i skutkowałoby całkowitą utratą wartości ich aktywów. W polskiej literaturze wyrażono krytycz-
ne uwagi odnośnie do tej drugiej przesłanki. Wskazywano w szczególności na znaczny poziom 
skomplikowania analiz ekonomicznych i oceny wpływu nałożenia obowiązku odszkodowawcze-
go na sytuację ekonomiczną przedsiębiorcy, których przeprowadzenie spadnie na sądy (Wolski, 
2015, s. 303 i n.; Piszcz, 2015, s. 89). Jak podkreślano, zastosowanie rozwiązań znanych z prawa 
upadłościowego nie byłoby tu adekwatne z uwagi na konieczność oceny przyszłościowej, a nie 
retrospektywnej sytuacji fi nansowej MŚP (Wolski, 2015, s. 303 i n.). 

Także w niemieckim piśmiennictwie dotyczącym implementacji dyrektywy 2014/104/UE 
wskazuje się, iż nie jest jasne, kiedy przesłanka nieodwracalnego zagrożenie dla efektywności 
ekonomicznej i całkowitej utraty wartości aktywów miałaby się zrealizować (Makatsch i Mir, 2015, 
s. 11) ani też w jaki sposób orzekający w sprawie sąd cywilny miałby to oceniać (Keßler, 2015, 
s. 90). W przedstawionym przez profesorów z Düsseldorfu akademickim projekcie implementacji 
dyrektywy do niemieckiego porządku prawnego wskazano nawet, że z logicznego punktu widzenia 
nie jest możliwe, by aktywa straciły swoją wartość przez wzrost pasywów, czego konsekwencją 
powinno być – zdaniem autorów projektu – odstąpienie od implementacji tego zastrzeżenia bądź 
ewentualnie jego adekwatna wykładnia (Kersting i Preuß, 2015, pkt 122).

Jakkolwiek zgłaszane zastrzeżenia co do rozumienia tej specyfi cznej niewypłacalności są 
całkowicie zasadne, wątpliwości powinno moim zdaniem w pewnym zakresie rozwiać odwołanie do 
wykładni stosowanej przez Komisję Europejską (dalej: Komisja) przy interpretacji przesłanek zasto-
sowania redukcji kary za naruszenie europejskiego prawa konkurencji na podstawie Wytycznych 
w sprawie metody ustalania grzywien nakładanych na mocy art. 23 ust. 2 lit. a) rozporządzenia 
1/20033. W pkt 35 Wytycznych zastrzeżono, że „w wyjątkowych okolicznościach Komisja może, 
na prośbę stron, uwzględnić niewypłacalność danego przedsiębiorstwa w szczególnym kontekście 
społeczno-gospodarczym. (…) Obniżenie grzywny może zostać przyznane jedynie na podstawie 
obiektywnych dowodów, że nałożenie grzywny, na warunkach ustanowionych niniejszymi wytycz-
nymi, zagroziłoby nieodwracalnie rentowności danego przedsiębiorstwa oraz doprowadziłoby do 
pozbawienia jego aktywów wszelkiej wartości”.

Jak można dostrzec w ostatnim zdaniu cytowanych wytycznych, Komisja posłużyła się 
w nich tym samym sformułowaniem, które pojawia się w dyrektywie 2014/104/UE. Drobna różnica 

1 Dz. Urz. UE L 349/1.
2 Pełne omówienie tego zagadnienia przedstawiono w: Podrecki i Wiese, 2016, s. 116 i n.
3 Dz. Urz. 2006 C 210/2, dalej jako wytyczne.
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w doborze słownictwa wynika tu wyłącznie z tłumaczenia – w wersji anglojęzycznej przesłanki te 
są identyczne4. Taka zbieżność nie powinna pozostawać bez wpływu na wykładnię późniejszego 
tekstu dyrektywy. Nadto redukcja kary na podstawie pkt 35 wytycznych została już wielokrotnie 
przeanalizowana przez Komisję, więc jej decyzje oferują liczne punkty odniesienia dla zapropo-
nowania właściwej wykładni analizowanej przesłanki oraz metodologii oceny twierdzeń przedsię-
biorcy o jego szczególnej sytuacji fi nansowej. 

Mając to na uwadze, poniżej przeanalizuję genezę, przesłanki materialne i kwestie procedu-
ralne związane ze stosowaniem pkt 35 wytycznych przez Komisję. Na podstawie tych rozważań 
postaram się sformułować pewne rekomendacje odnośnie do interpretacji przesłanki ograniczenia 
odpowiedzialności odszkodowawczej MŚP. 

II. Kary nakładane przez Komisję w sprawach antymonopolowych
Komisja Europejska, wydając decyzję stwierdzającą naruszenie zakazów ustanowionych 

w art. 101 i 102 TFUE, może, w przypadku gdy naruszenie miało charakter zawiniony, nałożyć na 
przedsiębiorcę karę nieprzekraczającą 10% całkowitego obrotu tego przedsiębiorcy uzyskanego 
w poprzedzającym roku obrotowym. Od czasu wejścia w życie rozporządzenia Rady (WE) nr 1/2003 
z 16 grudnia 2002 r. w sprawie wprowadzenia w życie reguł konkurencji ustanowionych w art. 81 
i 82 Traktatu5 (tj. roku 2004 r.) wysokość nakładanych przez Komisję kar w postępowaniach an-
tymonopolowych znacznie wzrosła. Jak dowodzi statystyka6, średnia wysokość nakładanych kar 
w sprawach kartelowych w okresie 1995–1999 r. nieznacznie przekraczała 6,5 mln EUR, w kolej-
nym 5 letnim okresie osiągnęła już poziom ok. 22 mln EUR, by w latach 2005–2009 zbliżyć się do 
46 mln EUR. Łączna wysokość kar nałożonych w tym ostatnim okresie przekroczyła 9,41 mld EUR. 
Dane za rok 2015 pozwalają mniemać, że dotychczasowa tendencja wzrostowa zostanie zatrzy-
mana – średnia wysokość kary nałożonej za ten rok wyniosła ok. 17,3 mln EUR – dopiero jednak 
dane za cały okres 5 lat pozwolą na uprawnione wnioskowanie. Wśród potencjalnych przyczyn 
wzrostowej tendencji wskazać można zmianę paradygmatu w zakresie procedury antymonopolowej 
wraz z wejściem w życie rozporządzenia 1/2003, które odciążyło Komisję i usprawniło jej funkcjo-
nowanie (MacGregor i Gecic, 2012, s. 425–438). W literaturze wskazuje się także jako przyczynę 
konsekwentne stosowanie przez Komisję zasady jednego organizmu ekonomicznego (economic 
entity doctrine), czyli spółka-matka odpowiadać może za naruszenie, którego dopuściła się spół-
ka zależna, a 10% maksymalny poziom kary odnoszony jest do obrotu całej grupy kapitałowej 
(Thomas, 2012, s. 11). Zauważyć jednak trzeba, że ta sama statystyka wskazuje, iż – licząc od 
wejścia w życie Wytycznych – w zaledwie 8,11% spraw nałożona na przedsiębiorcę kara zbliżała 
się do maksymalnej przewidzianej rozporządzeniem 1/2003 wysokości (próg 9–9,9%), a w ponad 
50% spraw kara nie przekroczyła 1% światowego obrotu danego przedsiębiorcy7.

Wzrastająca wysokość sankcji w prawie antymonopolowym dała asumpt do wciąż niecich-
nącej dyskusji nad ewentualnym penalnym charakterem nakładanych przez Komisję kar oraz nad 
4 Pkt 35 Wytycznych: „A reduction could be granted solely on the basis of objective evidence that imposition of the fi ne as provided for in these Guidelines 
would irretrievably jeopardise the economic viability of the undertaking concerned and cause its assets to lose all their value; Art. 11 ust. 2 
lit. b dyrektywy private enforcement: the infringer is liable only to its own direct and indirect purchasers where (…) the application of the normal rules of 
joint and several liability would irretrievably jeopardise its economic viability and cause its assets to lose all their value.”
5 Dz. Urz. UE 2003 L 1/1. 
6 Zob. http://ec.europa.eu/competition/cartels/statistics/statistics.pdf; przedstawione poniżej dane odnoszą się do wysokości kar nakładanych przez 
Komisję bez uwzględnienia ewentualnego obniżenia kary w postępowaniu odwoławczym przed TSUE.
7 Dane te nie uwzględniają przypadków całkowitego zwolnienia z grzywny na podstawie programu leniency.
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koniecznością zapewnienia odpowiedniego standardu ochrony praw przedsiębiorców (Schwarze, 
2009, s. 171; polemicznie Wils, 2010; na gruncie polskim: Król-Bogomilska, 2013, s. 149 i n., 
225 i n.; Król-Bogomilska i Podrecki, 2014, § 118 pkt 173; Błachnio-Parzych, 2012). W czasie, 
gdy europejska gospodarka weszła w okres kryzysu, wielu przedsiębiorców, w stosunku do któ-
rych prowadzono postępowanie antymonopolowe, stanęło przed groźbą niewypłacalności8. 
Tym samym zaktualizowała się potrzeba zapewnienia mechanizmu uwzględniania przez Komisję 
niewypłacalności przedsiębiorstwa oraz jej kontekstu społecznego. Stosowny mechanizm oferuje 
przywołany powyżej pkt 35 Wytycznych. Podobny zapis istniał już we wcześniejszych wytycznych 
w sprawie metody ustalania grzywien z 1998 r.9, jednakże na jego podstawie redukcja kary nie 
została nigdy przyznana (Kienapfel i Wils, 2010, s. 4).

III. Sposób ustalenia wysokości kary i przesłanki zastosowania 
jej redukcji

Komisja, określając wysokość kary w indywidualnej sprawie naruszenia reguł konkurencji, 
stosuje zasady określone we wspomnianych Wytycznych (szczegółowe omówienie tego zagadnie-
nia: Maziarz, 2013). W pierwszej kolejności Komisja ustala wysokość kwoty podstawowej grzywny, 
biorąc pod uwagę wartość sprzedaży dóbr lub usług, których dotyczyło naruszenie. Następnie, 
kierując się wagą naruszenia, ustala część wartości sprzedaży, którą mnoży przez liczbę lat trwania 
naruszenia. Tak obliczona kwota podstawowa grzywny może zostać podwyższona lub obniżona 
przy uwzględnieniu okoliczności obciążających (np. ponowne dopuszczenie się naruszenia, rola 
inicjatora porozumienia) oraz łagodzących (np. aktywna współpraca z Komisją, przedstawienie 
dowodu natychmiastowego zaniechania naruszeń po pierwszej interwencji Komisji). Komisja może 
nadto dodatkowo podwyższyć karę, aby osiągnąć efekt odstraszający. Jeżeli obliczona w oparciu 
o ten schemat kwota przekracza maksymalny próg (tj. 10% całkowitego obrotu w roku poprze-
dzającym nałożenie kary) jest obniżana do tego poziomu. Przedsiębiorca ma nadto możliwość 
złożenia wniosku o redukcję kary na podstawie pkt 35 Wytycznych, o ile spełnia wskazane tam 
wymagania. Właściwa wykładnia przesłanek takiej redukcji kary jest niezwykle istotna dla każdego 
przedsiębiorcy, którego egzystencji potencjalnie zagraża surowa kara antymonopolowa. Z tych 
względów w 2010 r. Komisja reprezentowana przez komisarzy: J. Almunię i J. Lewandowskiego 
wydała notę informacyjną, w której wyjaśniono, w jaki sposób będzie ona interpretować i stoso-
wać pkt 35 Wytycznych10. 

Ocena zagrożenia dla rentowności przedsiębiorstwa opierać się ma na szeregu czynników 
ekonomicznych, jak dochodowość, kapitał, wypłacalność i płynność fi nansowa, które brane są 
pod uwagę w różnych modelach przewidywania bankructwa przedsiębiorstw, w szczególności zaś 
formuły określanej jako tzw. test wskaźnika Z Altmana (Altman Z-score test)11. Ten ostatni model 
został opracowany przez amerykańskiego profesora fi nansów Edwarda I. Altmana jeszcze w la-
tach 60., a następnie zrewidowany na przełomie wieków (Altman, 2000). W Nocie Informacyjnej 

 8 Historyczny rozwój polityki Komisji w zakresie przyznawania redukcji kary antymonopolowej zob. Grave i Nyberg, 2011, s. 926.
 9 Wytyczne w sprawie metody ustalania grzywien nakładanych na mocy art. 15 ust. 2 rozporządzenia nr 17 oraz art. 65 ust. 5 Traktatu ustanawiającego 
Europejską Wspólnotę Węgla i Stali (Dz. Urz. WE 1998 C 9/3).
10 Information Note by Mr Joaquin Almunia Vice-President of the Commission and by Mr Janusz Lewandowski Member of the Commission, Inability 
to pay under paragraph 35 of the 2006 Fining Guidelines and payment conditions pre- and post-decision fi nding an infringement and imposing fi nes, 
12.06.2010, SEC(2010) 737/2, dalej: Nota Informacyjna.
11 Nota Informacyjna, s. 4, pkt 7.



85 Katarzyna Wiese            Redukcja kary antymonopolowej a ograniczenie odpowiedzialności odszkodowawczej MŚP…

internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 2016, nr 5(5)        www.ikar.wz.uw.edu.pl        DOI: 10.7172/2299-5749.IKAR.5.5.3

wskazano nadto konkretnie trzy elementy metodologii analizy sytuacji fi nansowej przedsiębior-
stwa. Po pierwsze, Komisja będzie kłaść większy nacisk podczas analizy na płynność fi nansową 
i wypłacalność niż na kapitał i dochodowość. Po drugie, badaniu podlegał będzie potencjalny 
wpływ nałożenia kary na te współczynniki. Po trzecie zaś, Komisja opierać się będzie nie tylko na 
danych dotyczących przeszłości, lecz także na przewidywaniach co przyszłości12. Podkreślenia 
wymaga, iż zła sytuacja fi nansowa przedsiębiorcy – często podnoszona przez przedsiębiorców 
na obronę – nie stanowi ogólnego usprawiedliwienia dla podejmowania działań naruszających 
zasady konkurencji – tzw. kartele kryzysowe nie są bowiem przez Komisję traktowane ulgowo. 
Przeciwnie – Komisja w swoich decyzjach podkreśla, że zła kondycja fi nansowa przedsiębiorstwa 
nie jest usprawiedliwieniem dla naruszania reguł konkurencji i nie stanowi okoliczności łagodzącej 
w rozumieniu pkt 29 Wytycznych13.

Odnośnie do drugiej przesłanki redukcji kary, tj. całkowitej utraty wartości aktywów przed-
siębiorcy, Komisja przyznaje, iż dobór tego sformułowania wytycznych nie był udany – aktywa 
właściwie nigdy nie tracą całkowicie na wartości, więc literalna wykładnia prowadziłaby do od-
rzucania wszystkich wniosków o redukcję kary14. Z tych względów Komisja oczekuje wykaza-
nia, że przedsiębiorca obciążony karą z dużym prawdopodobieństwem znalazłby się w stanie 
upadłości, a jego aktywa straciłyby znacznie na wartości, przez co rozumie się sytuację, w której 
przedsiębiorstwo przestaje istnieć jako jednostka organizacyjna, zatrudnieni w nim pracownicy 
tracą pracę, a majątek zostaje wyprzedany oddzielnie po znacznie zaniżonej wartości15. Takie 
specyfi czne rozumienie niewypłacalności wiąże się ze stanowiskiem Komisji, iż likwidacja przed-
siębiorcy nie musi koniecznie oznaczać kresu jego bytu jako funkcjonalnej całości – może ono 
bowiem zostać nabyte przez inny podmiot, który kontynuował będzie pierwotną działalność16. 
W orzecznictwie konsekwentnie podkreśla się nadto, iż likwidacja, jakkolwiek sprzeczna z inte-
resami inwestorów, właścicieli i akcjonariuszy, nie oznacza, że elementy osobowe, materialne 
i niematerialne przedsiębiorstwa całkowicie tracą swoją wartość17. Niewypłacalność w rozumieniu 
krajowych przepisów o upadłości nie musi się zatem pokrywać znaczeniowo z niezdolnością do 
zapłaty kary w rozumieniu pkt 35 Wytycznych.

Przy ocenie sytuacji fi nansowej przedsiębiorcy Wytyczne wymagają nadto uwzględnienia 
przez Komisję kontekstu gospodarczego oraz społecznego. Przesłanki te mają charakter silnie 
ocenny. Według wyjaśnień zawartych w Nocie Informacyjnej Komisja będzie brała pod uwagę takie 
okoliczności, jak trwający kryzys ekonomiczny, w tym sektorowy, a także trudności w pozyskaniu 
środków fi nansowych wynikające z sytuacji ekonomicznej, w aspekcie zaś społecznym istotnym 
czynnikiem będzie wysokie lub wzrastające bezrobocie18.

Na zakończenie omówienia przesłanek redukcji kary należy zwrócić jeszcze uwagę na ko-
nieczność wykazania przez przedsiębiorcę związku przyczynowego pomiędzy nałożeniem kary 
a zagrożeniem dla jego wypłacalności. To właśnie nałożenie kary w pełnej wysokości ma stanowić 
12 Ibidem, s. 4, pkt 7.
13 Decyzja Komisji z 18.07.2011 r., COMP/E-1/36.490 – Graphite electrodes, pkt 197.
14 Nota Informacyjna, s. 4, pkt 9.
15 Ibidem.
16 Nota Informacyjna, s. 4 pkt 9; zob. także decyzję Komisji z 20.07.2010 r., COMP/38866 – Animal Feed Phosphates, pkt 6.8, ppkt 231.
17 Utrwalone orzecznictwo – wyr. SPI: z 29.04.2004 r. w połączonych sprawach T-236/01,T-239/01,T-244/01 do T-246/01,T-251/01, T-252/01 Tokai 
Carbon, ECLI:EU:T:2004:118, pkt. 372; z 29.11.2005 r. w sprawie T-64/02 Heubach, ECLI:EU:T:2005:431, pkt 163; z 28.04.2010 r. w sprawie T-452/05 
BST, ECLI:EU:T:2010:167, pkt 96; z 12.12.2012 r. w sprawie T-352/09 Novácke chemické závody, ECLI:EU:T:2012:673, pkt 187.
18 Nota Informacyjna, s. 4, pkt 8.
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zagrożenie dla rentowności przedsiębiorstwa i wartości jego aktywów. Jak trafnie wskazuje się 
w literaturze, o takiej kauzalności nie będzie można mówić, gdy przedsiębiorca już zawczasu 
był w krytycznej sytuacji fi nansowej i ogłosiłby upadłość niezależnie od nałożenia na niego kary 
ani też w przypadku celowego doprowadzenia przedsiębiorstwa na skraj bankructwa (Kienapfel 
i Wils, 2010, s. 6).

Analiza Noty Informacyjnej prowadzi do wniosku, iż Komisja w swoim działaniu, jako organ 
ochrony konkurencji, nie kieruje się wyłącznie zasadą legalizmu, lecz bierze pod uwagę także 
szerszy cel prawa konkurencji, którym jest zapewnienie dobrobytu konsumentów (consumer 
welfare) oraz efektywnej konkurencji (szeroko tematykę tę omawia: Jurczyk, 2012, s. 88 i n.)19. 
Egzekwowanie prawa konkurencji nie powinno bowiem prowadzić do zniknięcia z rynku zorganizo-
wanego podmiotu ani do negatywnych skutków społecznych, jak wzrost bezrobocia czy obniżenia 
stopy życiowej. Jednakże w orzecznictwie i decyzjach Komisji utrwaliło się stanowisko, iż nazbyt 
łaskawe traktowanie wniosków o redukcję kary z uwagi na sytuację fi nansową przedsiębiorcy może 
oznaczać, że te słabiej przystosowane do rywalizacji rynkowej otrzymywać będą nieuzasadnioną 
przewagę rynkową20. Podobne zastrzeżenia podnoszone są w literaturze, gdzie wskazuje się, iż 
stosowanie redukcji kary faworyzuje przedsiębiorstwa nieefektywne i źle zarządzane (Kienapfel 
i Wils, 2010, s. 4). Z tych względów Komisja podchodzi ostrożnie do oceny wniosków o redukcję 
kary. Co najistotniejsze, samo ryzyko bankructwa danego przedsiębiorcy nie jest jeszcze wystar-
czającą okolicznością dla uwzględnienia wniosku, co dowodzi, że dla Komisji nie jest ważny byt 
danego podmiotu gospodarczego jako takiego, ale kontynuacja jego funkcji gospodarczej nieza-
leżnie od tożsamości podmiotowej.

IV. Proceduralne aspekty zastosowania redukcji 
kary antymonopolowej

Omówienie strony proceduralnej należy rozpocząć od stwierdzenia, iż Komisja nie jest 
formalnie związana ani Wytycznymi, ani też Notą Informacyjną – nie ma zatem obowiązku 
uwzględniania sytuacji fi nansowej przedsiębiorcy przy określaniu wysokości kary za naruszenie 
zasad konkurencji (Kienapfel i Wils, 2010, s. 3). Obydwa te dokumenty można zakwalifi kować 
jako europejski soft law, który służyć może jednak jako wskazówka uzasadniająca oczekiwanie, 
że Komisja postąpi w określony sposób (szerzej na ten temat: Wiese, 2015, s. 863). Niemniej 
w Wytycznych w pkt. 37 wyraźnie zastrzeżono, że może ona odstąpić od określonych w nich za-
sad obliczania kary. W orzecznictwie TS UE w odniesieniu do Wytycznych z 1998 r. dopuszczono 
nawet odstąpienie od określonych w nich zasad z uwagi na potrzebę realizacji polityki konkuren-
cji Komisji21. W nowszym orzecznictwie Trybunał odszedł od tak szerokiego zakresu swobody 
Komisji i zastrzega, że odstąpienie od zasad ustanowionych w akcie typu soft law wymaga uza-
sadnienia i nie powinno naruszać ogólnych zasad prawa, takich jak zasada równego traktowania 
lub zasada ochrony uzasadnionych oczekiwań22. Naruszenie zasady równego traktowania bywa 
stąd często podnoszonym zarzutem przed przedsiębiorców, których wnioski o redukcję kary nie 
19 Zob. wyr. TS z  6.10.2009 r. w połączonych sprawach C-501/06 P, C-513/06 P, C-515/06 P i C-519/06 P GlaxoSmithKlein, ECLI:EU:C:2009:610, pkt 63.
20 Zob. przykładowo: wyr. SPI w połączonych sprawach T-236/01,T-239/01,T-244/01 do T-246/01,T-251/01, T-252/01 Tokai Carbon, pkt 371; wyr. TS 
z 28.06.2005 r. w połączonych sprawach C-189/02 P, C-202/02, P, C-205/02 P to C-208/02 P and C-213/02 P Dansk Rørindustri, ECLI:EU:C:2005:408, 
pkt 327; zob. także decyzja Komisji z 5.12.2012 r., AT.39437, pkt 1170.
21 Wyr. TS z 28.06.2005 r. w połączonych sprawach C-189/02 P, C-202/02 P, od C-205/02 P do C-208/02 P i C-213/02 P Dansk Rørindustri i in., pkt 169.
22 Przykładowo: wyr. Sądu z 10.07.2012 r. w sprawie T-304/08 Smurfi t Kappa Group plc, ECLI:EU:T:2012:351, pkt 84.
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zostały uwzględnione, podczas gdy inny uczestnik kartelu zdołał takie preferencyjne traktowa-
nie uzyskać23. Aby uniknąć takich zarzutów, Komisja musi więc rzeczowo uzasadniać zarówno 
pozytywne, jak i negatywne decyzje odnośnie do redukcji kary. Niemniej analiza wniosków o ob-
niżenie kary pozostaje w gestii Komisji, której przy ocenie pozostawiono wystarczająco szeroki 
zakres uznania, by możliwe było właściwe wyważenie tak interesu przedsiębiorcy zagrożonego 
niewypłacalnością, jak i interesu publicznego w zachowaniu odstraszającego charakteru sankcji 
oraz interesu gospodarczego UE, w którym zawiera się nie tylko dbałość o stabilność budżetu, 
do którego trafi ają kary antymonopolowe, ale także zachowanie na rynku podmiotów najlepiej 
przystosowanych do wolnej konkurencji. 

Redukcja kary może nastąpić wyłącznie na wniosek przedsiębiorcy. Aby zwiększyć świado-
mość możliwości ubiegania się o taką redukcję wśród przedsiębiorców, Komisja informuje o tym 
już na etapie przesłania Statement of Objections24. Ocena sytuacji fi nansowej przedsiębiorcy 
następuje jednak niezależnie od momentu złożenia wniosku dopiero bezpośrednio przed wyda-
niem decyzji nakładającej karę – wówczas Komisja dysponuje bowiem najbardziej aktualnymi 
informacjami25. Z uwagi na czas trwania postępowań może się zdarzyć, że okoliczności uzasad-
niające złożenie wniosku ujawnią się dopiero na późniejszym etapie, stąd przepisy proceduralne 
nie przewidują konkretnie ostatecznego momentu złożenia wniosku – musi on jednak nastąpić 
przed wydaniem decyzji. 

Komisja, analizując wniosek, opiera się na danych przedstawionych przez przedsiębiorcę, 
a nadto może skierować do takiego przedsiębiorcy na podstawie art. 18 ust. 1 rozporządzenia 
1/2003 żądanie udzielenia informacji. W interesie przedsiębiorcy leży, by we wniosku przedstawić 
możliwie wyczerpujące dane i dokumenty. Komisja posługuje się przy tym obecnie specjalnym 
kwestionariuszem26, w którym szczegółowo wskazano, jakie rodzaje dokumentów fi nansowych 
ubiegający się o redukcję kary powinien przedstawić. Co istotne, w przypadku gdy wniosko-
dawca jest członkiem grupy kapitałowej lub posiada udziały w innym przedsiębiorstwie, Komisja 
wymaga, by przedstawił skonsolidowane dokumenty fi nansowe powiązanych spółek. Ma to za-
pewne na celu uniemożliwienie manipulacji poprzez przesunięcia fi nansowe w ramach grupy 
kapitałowej.

W oparciu o zebrane dane dokonywana jest analiza, której efektem jest przyznanie bądź 
odmowa przyznania redukcji kary. W Nocie Informacyjnej zawarto przy tym wyjaśnienie, iż choć 
w teorii możliwe byłoby uwzględnienie wniosku poprzez rozłożenie spłaty kary na raty, to jednak 
obniżenie kary jest instrumentem bardziej adekwatnym na potrzeby przedsiębiorstwa znajdującego 
się w słabej sytuacji fi nansowej, stąd spłata ratalna lub połączenie tych dwóch opcji dopuszczalne 
będzie wyłącznie w zupełnie wyjątkowych sytuacjach27.

Redukcja kary określana jest w decyzjach procentowo na poziomie, który dany przedsiębior-
ca jest w chwili nałożenia kary zdolny zapłacić. Przykładowo w sprawie stali sprężającej Komisja 

23 Zob. przykładowo: wyr. Sądu z 12.12.2012 r. w sprawie T-352/09 Novácke chemické závody, ECLI:EU:T:2012:673, pkt 130.
24 Antitrust Manual of Procedure 2016, Structure and contents of SO, s. 115, pkt 19; Commission notice on best practices for the conduct of proceed-
ings concerning Articles101and 102 TFEU (Dz. Urz. UE 2011 C 308/22), pkt 87 (dalej: Best Practice Notice).
25 Best Practice Notice, s. 22, pkt 89.
26 Dostępny pod adresem: http://ec.europa.eu/competition/antitrust/itp2015questionaire.pdf. 
27 Nota Informacyjna, s. 5, pkt 13. Praktyka rozkładania kary antymonopolowej na raty pojawia się natomiast w decyzjach niemieckiego urzędu ds. kar-
teli (niem. Bundeskartellamt): zob. sprawa. Verband Deutscher Mühlen e.V: http://www.bundeskartellamt.de/SharedDocs/Entscheidung/DE/Fallberichte/
Kartellverbot/2013/B11-13-06.pdf?__blob=publicationFile&v=2. 
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uwzględniła wnioski trzech przedsiębiorców i przyznała redukcję kary odpowiednio o 25, 50 i 75%28. 
Teoretycznie całkowicie możliwe byłoby jednak także zredukowanie kary do zera w szczególnych 
okolicznościach, jednak taki krok istotnie godziłby w zasadę prewencji i odstraszania, którym słu-
żyć mają kary w postępowaniu antymonopolowym. 

V. Praktyka decyzyjna Komisji
Stosowanie powyżej omówionych deklaracji dostrzegalne jest w praktyce decyzyjnej Komisji 

jedynie w ograniczonym zakresie – szczegóły dotyczące niewypłacalności określonego przedsię-
biorcy nie są bowiem ujawniane w wersji jawnej decyzji. Wynika to zapewne z faktu, iż ewentual-
na redukcja kary opiera się na danych wrażliwych, chronionych jako tajemnica przedsiębiorstwa. 
Niemniej w jawnej części decyzji odnaleźć można wiele praktycznych wskazówek odnośnie do 
materialnej oraz formalnej strony wniosku. Zdarza się nadto, iż w wersji skróconej decyzji (sum-
mary decision) ujawniana jest wysokość zastosowanej redukcji.

W zakresie rozumienia przesłanek materialnych ciekawym przykładem zastosowania redukcji 
kary jest sprawa Refrigeration compressors29, która dotyczyła porozumienia między przedsiębior-
cami dotyczącego koordynacji cen i podziału rynków zbytu na rynku kompresorów stosowanych 
w domowych urządzeniach chłodniczych. Jeden z uczestników kartelu złożył w postępowaniu 
wniosek o redukcję kary z uwagi na ryzyko niewypłacalności, który został uwzględniony przez 
Komisję. W istocie w stosunku do tego przedsiębiorcy toczyło się na podstawie krajowych przepi-
sów postępowanie restrukturyzacyjne, którego wynik byłby – jak uzasadniła Komisja – zagrożony, 
gdyby nałożono na tego przedsiębiorcę karę w pełnej wysokości. Kara została stąd obniżona30. 
Podobne wnioskowanie Komisja przedstawiła w decyzji wydanej w sprawie Envelops31, w której 
dwóch przedsiębiorców wniosło o redukcję kary, wskazując na trwającą restrukturyzację oraz 
okoliczność, że nałożenie pełnej wysokości kary doprowadziłoby je z dużym prawdopodobień-
stwem do niewypłacalności32.

Formalne kwestie wniosku o redukcję zostały natomiast szeroko omówione w decyzji w spra-
wie Shrimps, która dotyczyła kartelu dostawców krewetek z Morza Północnego33. W sprawie tej 
Komisja podkreśliła najpierw, iż nie jest ona obowiązana do wzięcia pod uwagę słabej sytuacji 
fi nansowej przedsiębiorcy przy wymierzaniu kary, gdyż dawałoby to nieuzasadnioną przewagę 
konkurencyjną podmiotom gorzej przystosowanym do działania na rynku34. Następnie Komisja 
wskazała, na czym opiera się jej ocena wypłacalności przedsiębiorcy. Po pierwsze, Komisja 
analizuje sprawozdania fi nansowe (roczne sprawozdania, zeznania podatkowe, bilanse) za 5 lat 
wstecz, jak również prognozy na kolejne trzy lata oraz ewentualne plany restrukturyzacyjne i stan 
ich implementacji35. Komisja bierze też pod uwagę szereg współczynników ekonomicznych, takich 
jak: stosunek kapitału i aktywów do wysokości kary, rentowność, wypłacalność i płynność fi nan-
sową, a dodatkowo bada stosunki z partnerami zewnętrznymi, jak banki, którzy mogliby zapew-

28 Streszczenie decyzji Komisji z 30.06.2010 r., COMP/38.344 – Stal sprężająca (Dz. Urz. UE C 339/7), pkt 19.
29 Decyzja Komisji z 7.12.2011 r., COMP/39600.
30 Ibidem, pkt 8.8.
31 Decyzja Komisji z 10.12.2014 r., AT.39780.
32 Ibidem, pkt 8.7, ppkt 106.
33 Decyzja Komisji z 27.11.2013 r., AT.39633. Zob. także decyzję Komisji w sprawie COMP/38866 – Animal Feed Phosphates, pkt 6.8, ppkt 229.
34 Ibidem, pkt 8.8, ppkt 558 oraz wskazane tam orzecznictwo.
35 Ibidem, pkt 8.8, ppkt 560.
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nić dostęp do środków fi nansowych36. Komisja bierze nadto pod uwagę stosunki przedsiębiorcy 
z akcjonariuszami i ich ewentualną zdolność do fi nansowego wsparcia przedsiębiorcy37. Co cha-
rakterystyczne, w omawianej sprawie bliższe uzasadnienie analizy oraz odmowy uwzględnienie 
wniosku zakwalifi kowano jako poufne. 

Powyżej zarysowana metodologia pojawiła się także w uzasadnieniu decyzji w sprawie TV 
and computer monitor tubes38, w której dodatkowo Komisja zwróciła uwagę na potrzebę uwzględ-
nienia kontekstu społecznego i gospodarczego, jednakże dopiero w sytuacji gdy wykazana jest 
słaba sytuacja fi nansowa przedsiębiorcy39. W decyzji tej Komisja ujawniła nadto, iż bierze pod 
uwagę także trwający wówczas globalny kryzys fi nansowy40. Także w tej decyzji szczegółowe 
rozważania dotyczące oceny argumentów przedsiębiorcy zostały utajnione przy częściowym 
uwzględnieniu wniosku. 

Odnotować warto jeszcze jedną interesującą decyzję Komisji w sprawie Calcium carbide, 
która dotyczyła niedozwolonego porozumienia dostawców związków wapnia i magnezu41. Komisja 
przyznała jednemu przedsiębiorcy 20% obniżkę kary, pomimo iż wyraźnie stwierdziła w uzasadnie-
niu, że jest mało prawdopodobne, by nałożenie kary nieodwracalnie zagroziło jego rentowności. 
Podstawą dla redukcji kary był pkt 37 Wytycznych, umożliwiający w szczególnych okolicznoś-
ciach odstąpienie od ustalonej w nich metodologii42. Komisja uzasadniła ten krok poprzez wska-
zanie na niezależność przedsiębiorcy od grup kapitałowych, jego niewielki margines zysku oraz 
ograniczone portfolio produktów. Błędem byłoby jednak przyjmowanie, iż ustanowiony został tak 
precedens.

VI. Wykładnia przesłanki ograniczenia odpowiedzialności MŚP
Powyżej przedstawiona analiza posłuży teraz jako podstawa dla rozważań o właściwej wy-

kładni przesłanki ograniczenia odpowiedzialności solidarnej MŚP. Z oczywistych względów nie 
byłoby możliwe formalne odesłanie w akcie implementującym dyrektywę do Noty Informacyjnej 
– może ona jednak posłużyć jako inspiracja tak dla ustawodawcy, jak i dla orzekających sądów. 
Za odwołaniem do wykładni przesłanek redukcji kary antymonopolowej przemawiają następują-
ce okoliczności. Po pierwsze, trudno byłoby przyjąć, że ustawodawca europejski przypisuje inne 
znaczenie tym samym wyrażeniom. Po drugie, obydwa akty dotyczą tej samej dziedziny prawa – 
prawa konkurencji – nawet jeśli dyrektywa 2014/104/UE wymagała będzie jeszcze implementacji 
do krajowych porządków prawnych. Po trzecie zaś, można dopatrzyć się zbieżności celów, jakim 
służyć ma wprowadzenie do obydwu aktów analizowanych przesłanek – chodzi o zachowanie na 
rynku podmiotów o określonym potencjale gospodarczym i funkcji społecznej. 

Nie należy jednocześnie zapominać, iż przepisy dyrektywy należą do sfery prawa prywatnego 
i dochodzenie na jej podstawie roszczeń dokonywać się będzie przed sądem cywilnym na pod-
stawie procedury cywilnej. Najważniejszą konsekwencją dostrzeżonej różnicy jest okoliczność, 
iż ciężar dowodu spełnienia przesłanki nieodwalanego ryzyka dla efektywności ekonomicznej 
36 Ibidem.
37 Ibidem.
38 Decyzja Komisji z dnia 05.12.2012 r., AT.39437.
39 Ibidem, pkt 8.7, ppkt 1170. Zob. także decyzja Komisji w sprawie COMP/38866 – Animal Feed Phosphates, pkt 6.8, ppkt 229.
40 Decyzja Komisji z 5.12.2012 r., AT.39437, pkt 8.7, ppkt 1170.
41 Decyzja Komisji z 22.07.2009 r., COMP/39.396 – Calcium carbide and magnesium based reagents for the steel and gas industries.
42 Decyzja Komisji w sprawie COMP/39.396 – Calcium carbide and magnesium based reagents for the steel and gas industries, pkt 372.
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oraz całkowitej utraty wartości aktywów spoczywał będzie na przedsiębiorcy powołującym się 
na ograniczenie swojej odpowiedzialności solidarnej. W toku postępowania antymonopolowego 
to Komisja dokonuje analizy przedstawianych przez przedsiębiorcę danych oraz dokumentów 
i przejawia aktywność przy ocenie zasadności wniosku. W postępowaniu odszkodowawczym 
to MŚP będzie musiał wykazać środkami dowodowymi spełnienie przesłanek. Niemniej prakty-
ka Komisji może posłużyć jako sugestia tak dla przedsiębiorców, jak i dla sądów, w jaki sposób 
podchodzić do zagadnienia. Chodzi tu w szczególności o dowody z dokumentów czy z opinii bie-
głego rewidenta, jakie powinny zostać w takich sprawach powołane przez stronę i dopuszczone 
przez sąd.

Szczególnie przydatne dla wykładni przesłanek ograniczenia odpowiedzialności solidarnej MŚP 
jest zawarte w Nocie Informacyjnej wyjaśnienie odnośnie do całkowitej utraty wartości aktywów 
przedsiębiorcy. Powtórzyć trzeba, że wystarczająca byłaby tu znaczna – a nie całkowita – utrata 
wartości aktywów, która zachodzić może, gdy przedsiębiorca, w wyniku obciążenia fi nansowego, 
przestaje istnieć jako jednostka organizacyjna, zatrudnieni w nim pracownicy tracą pracę, a mają-
tek zostaje wyprzedany oddzielnie po znacznie zaniżonej wartości43. Można się zastanawiać czy 
zatem – podobnie jak przy redukcji kary antymonopolowej – likwidacja przedsiębiorcy i przejęcie 
jego majątku przez inny podmiot, jako konsekwencja obciążenia odpowiedzialnością solidarną, 
uważane byłoby za niewystarczające dla preferencyjnego traktowania naruszyciela. Taka wykład-
nia z pewnością nie zostałaby chętnie zaakceptowana przez MŚP. Można także przypuszczać, iż 
sądy będą bardziej skłonne odwoływać się do znanego im pojęcia niewypłacalności w rozumieniu 
krajowych przepisów ustawy – Prawo upadłościowe44 i zrównywać nieodwracalne zagrożenie dla 
efektywności ekonomicznej i całkowitą utratę wartości aktywów z sytuacją, gdy wartość zobowią-
zań przekracza wartość majątku przedsiębiorcy – tak defi niowana jest bowiem niewypłacalność 
osoby prawnej na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy – Prawo upadłościowe. Taką praktykę należa-
łoby ocenić krytycznie, gdyż mogłaby ona doprowadzić do rozbieżności w wykładni przepisów 
implementujących dyrektywę w różnych państwach członkowskich. Zbytnia łaskawość w ocenie 
sytuacji fi nansowej MŚP uczyniłaby polskie sądy mało atrakcyjnym miejscem dla dochodzenia 
roszczeń, a nadto byłaby krzywdząca dla przedsiębiorców poszkodowanych naruszeniem prawa 
konkurencji w Polsce. Niezależnie od tego należy jednak wskazać, iż z uwagi na bardzo ogólne 
przesłanki ograniczenia odpowiedzialności MŚP orzekający w sprawie sąd dysponował będzie 
szerokim zakresem dyskrecji.

Kolejną ważną kwestią jest zwrócenie uwagi na konieczność wykazania kauzalności pomię-
dzy zaistnieniem nieodwracalnego zagrożenia efektywności ekonomicznej MŚP i skutku w postaci 
całkowitej utraty wartości aktywów a zastosowaniem zwykłych zasad odpowiedzialności solidarnej. 
Ten aspekt może wywołać znaczne trudności. Aby bowiem ocenić związek przyczynowy pomiędzy 
pociągnięciem do nieograniczonej odpowiedzialności odszkodowawczej a zaistnieniem powyżej 
omówionych przesłanek, konieczne byłoby określenie, choć szacunkowe, wysokości odszkodowa-
nia, jaką ponieść miałby dany MŚP (zob. Wolski, 2015, s. 303 i n.). Nie jest tu możliwe odwołanie 
się do praktyki redukcji kary przez Komisję, gdyż w tym przypadku wysokość grożącej przedsię-
biorcy kary jest obliczana na podstawie Wytycznych i stąd z góry znana. Określenie wysokości 

43 Nota Informacyjna, s. 4 pkt 9.
44 T. j. Dz.U. 2015, poz. 233.
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całościowej szkody będzie dodatkowo utrudnione, gdy poszczególni poszkodowani dotknięci tym 
samym naruszeniem występować będą z roszczeniami w odrębnych powództwach. Nie jest jasne 
czy i jak w takiej sytuacji sąd miałby oceniać wysokość szkody, do wyrównania której na ogólnych 
zasadach byłby obowiązany dany MŚP.

Na koniec wskazać jeszcze trzeba, iż w dyrektywie, odmiennie niż w przypadku Wytycznych, 
nie zastrzeżono, iż przy analizie sytuacji fi nansowej przedsiębiorcy brać należy pod uwagę 
kontekst społeczny i gospodarczy. Niemniej jednak obydwie te kwestie uznać należy za ściśle 
związane z ideą, jaka stała za wprowadzeniem ograniczenia odpowiedzialności solidarnej MŚP. 
Choć nie zostało to wyrażone wprost w motywach dyrektywy, jasnym jest, iż miało ono na celu 
zapewnienie ochrony tym małym a przedsiębiorczym podmiotom, które tworzą kręgosłup euro-
pejskiej gospodarki45.

VII. Wnioski
Podsumowując powyższą analizę, wskazać należy, iż stosowanie przez Komisję mechani-

zmu redukcji kary pozostaje w dużej mierze w zakresie jej uznania. Może stąd być on wykorzy-
stywany do odpowiedniego kształtowania polityki konkurencji jako ważnego elementu realizacji 
celów Traktatów. Jak wykazałam, uzyskanie w postępowaniu antymonopolowym redukcji kary 
przez przedsiębiorcę możliwe jest niemal wyłącznie w sytuacji, gdy nałożenie tej kary przez 
Komisję oznaczałoby koniec jego istnienia jako zorganizowanej całości i doprowadziłoby do 
utraty przez niego funkcji gospodarczej i społecznej. Komisja nie chce bowiem za pomocą 
analizowanego instrumentu ratować nieefektywnych podmiotów, lecz zmierza do zachowania 
ich roli jako uczestników rynku, konkurentów, pracodawców. Wbrew przekonaniu wielu przed-
siębiorców, samo realne zagrożenie upadłością nie jest jeszcze wystarczające dla spełnienia 
przesłanek redukcji kary – w toku likwidacji majątek przedsiębiorcy może bowiem zostać nabyty, 
a jego działalność może być kontynuowana przez inny podmiot. Nie można zatem budować pa-
raleli pomiędzy realizacją krajowych przesłanek ogłoszenia upadłości a spełnieniem warunków 
uzyskania redukcji kary w postępowaniu przed Komisją. Co również istotne, stan bliski upadło-
ści istniejący jeszcze przed nałożeniem kary, może właśnie wykluczyć szanse na jej obniżenie, 
chyba że przedsiębiorca przedstawi dobrze rokujący plan restrukturyzacji. Niezbędną przesłan-
ką uwzględnienia wniosku o redukcję kary jest bowiem związek przyczynowo-skutkowy pomię-
dzy nałożeniem kary a zagrożeniem dla rentowności i utraty wartości przez całość aktywów 
przedsiębiorcy. 

Uważam, iż przedstawione w niniejszym artykule rozumienie przesłanki nieodwracalnego 
zagrożenia rentowności przedsiębiorcy i całkowitej utraty wartości jego aktywów ma istotne zna-
czenie nie tylko dla określenia wysokości kary za naruszenie europejskich reguł konkurencji, 
lecz także dla wykładni przesłanek ograniczenia odpowiedzialności MŚP za szkody wyrządzone 
naruszeniem reguł konkurencji na podstawie dyrektywy 2014/104/UE. Pomimo przynależności 
zagadnienia redukcji kary antymonopolowej do prawa publicznego, zasadnym zdaje się posłu-
żenie wypracowanymi na tym gruncie metodami interpretacji także przy stosowaniu przepisów 
implementujących dyrektywę. Szczególne znaczenie przypisać tu należy specyfi cznemu rozu-
mieniu niewypłacalności – odmiennemu niż na gruncie prawa upadłościowego – jako sytuacji, 

45 Zob. http://ec.europa.eu/growth/smes/index_en.htm. 
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gdy znika z rynku zorganizowana jednostka o określonej funkcji społecznej i gospodarczej. 
Inspiracja czerpana z praktyki decyzyjnej Komisji nie eliminuje niestety wszystkich niejasności 
związanych ze stosowaniem w postępowaniu cywilnym ograniczenia odpowiedzialności solidar-
nej naruszycieli i nawet przy wzorowej implementacji przepisów dyrektywy przez polskiego usta-
wodawcę sądowa ocena realizacji przesłanek tego ograniczenia może przysparzać znacznych 
trudności.
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Streszczenie
Niniejszy artykuł jest próbą zaproponowania praktycznych możliwości wykorzystania art. 108 ust. 
3 zd. 3 TFUE przez jednostkę w prawie polskim. Autor dokonuje analizy normy prawa unijnego 
i poszukuje dla niej proceduralnych możliwości jej wykorzystania w prawie polskim jako prawie 
krajowym państwa członkowskiego Unii Europejskiej, w celu weryfi kacji tezy o tym, że prawo pol-
skie nie dostarcza żadnych środków zapewnienia skuteczności art. 108 ust. 3 zd. 3 TFUE. Praca 
uwzględnia orzecznictwo TSUE i sądów polskich. 
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I. Wstęp
Niniejszy artykuł ma na celu przedstawienie możliwości zastosowania w prawie polskim art. 108 

ust. 3 zdanie trzecie TFUE1, a więc zakazu wprowadzania w życie projektowanych przez państwa 
członkowskie środków, przed wydaniem decyzji w ich sprawie przez Komisję Europejską (klau-
zula zawieszająca, klauzula standstill albo standstill obligation) przez jednostki (podmioty prawa). 
Pozostając w tematyce prywatnego wdrażania prawa konkurencji – a więc, w tym kontekście, do-
chodzenia uprawnień nadanych prawem konkurencji przez jednostki, autor rozważa dostępne dla 
jednostki możliwości i środki dla użycia tego zakazu przed polskim sądem krajowym przez jednost-
kę. W literaturze wyrażono już pogląd (Gago, 2010, s. 279), że prawo polskie nie zawiera żadnych 

* Adwokat w Izbie Adwokackiej we Wrocławiu; doktorant w Katedrze Prawa Międzynarodowego i Europejskiego, WPAiE Uniwersytetu Wrocławskiego; 
e-mail: lukasz.stepkowski@outlook.com,  lukasz.stepkowski@uwr.edu.pl.
1 W wersji skonsolidowanej z 7.06.2016 r. (Dz. Urz. UE C 202).
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środków dla sądu krajowego („(…) does not provide for any means (…)”) na poczet naprawienia 
naruszenia art. 108 ust. 3 zdanie trzecie TFUE, z zastrzeżeniem, że jeśli przedmiotem sprawy jest 
umowa (contract), to można orzec jej nieważność z powodu niezgodności z prawem bezwzględnie 
wiążącym („ (…) binding law provisions (…)”). Pogląd ów jest dyskusyjny już z tego powodu, że 
prawo Unii z tytułu zasad skuteczności i skutecznej ochrony sądowej sprzeciwia się sytuacji, gdy 
w prawie krajowym nie istnieje środek prawny, który może choćby incydentalnie (wpadkowo) po-
służyć do ochrony uprawnień jednostki wynikających z prawa Unii albo sytuacji, gdyby taki środek 
istniał, ale mógłby być wykorzystany tylko wtedy, gdyby jednostka naruszyła prawo2. Jednocześnie 
można odnotować pewien brak zainteresowania polskiej doktryny prawa pomocy państwa kwestią 
praktycznych możliwości skorzystania z art. 108 ust. 3 zdanie trzecie TFUE w prawie polskim3.

W ten sposób niniejszy artykuł ma również za zadanie podjąć próbę zbadania czy – w próbie 
weryfi kacji tego, co zostało wspomniane wyżej – w prawie polskim jednak istnieją takie środki, 
które mógłby, choćby incydentalnie (ale bez uprzedniego naruszenia prawa przez skarżącego) 
zapewnić ochronę sądową jednostce, a także zapobiec wypłacie lub dokonać wstrzymania i zwro-
tu pomocy niezgodnej z prawem, a jeśli tak, to jakie konkretnie są to środki prawne i w jaki spo-
sób taką ochronę mogą zapewnić. Przedmiotem artykułu będzie przede wszystkim podstawowa 
kompetencja sądu krajowego wynikająca z art. 108 ust. 3 zdanie trzecie TFUE, a więc zapobie-
ganie wypłacie lub zarządzanie zwrotu już wypłaconej pomocy niezgodnej z prawem (Keppenne 
i Caviedes, 2013, s. 982). Pozostałe kompetencje sądu krajowego zostaną jednak zasygnalizo-
wane. Niniejszy artykuł tytułem metodologii obiera podejście deskryptywne (Cryer, Sokhi-Bulley, 
Bohm i Hervey, 2011, s. 37; Mackor, 2011, s. 45), korzystając z orzecznictwa TSUE oraz orzecz-
nictwa polskich sądów krajowych. Artykuł uwzględnia stan prawa i rozwój orzecznictwa, które są 
aktualne na dzień 25 czerwca 2016 r.

II. Właściwości art. 108 ust. 3 zdanie trzecie TFUE w prawie Unii
Art. 108 ust. 3 zdanie trzecie TFUE jest przepisem będącym częścią Sekcji 2 – Pomoc przy-

znawana przez Państwa, w ramach Rozdziału I - Reguł Konkurencji, Tytułu VII TFUE. Pozostaje 
więc również w zakresie kompetencji wyłącznych Unii Europejskiej (art. 3 ust. 1 lit. b) TFUE). 
Przepis ów jest określany w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) 
jako mający skutek bezpośredni4 (Kurcz, 2005, s. 19) i stanowiący podstawę prawną działań sądu 
krajowego w przedmiocie pomocy państwa5. Jest on również kanwą Komunikatu Komisji w spra-
wie egzekwowania prawa dotyczącego pomocy państwa przez sądy krajowe6. 
2 Wyr. TS z 3.10.2013 r. w sprawie C-583/11 P Inuit Tapiriit Kanatami i in. v. Parlament Europejski i Rada Unii Europejskiej, ECLI:EU:C:2013:625, 
pkt 103; wyr. TS z  13.03.2007 r. w sprawie C-432/05 Unibet (London) Ltd i Unibet (International) Ltd v. Justitiekanslern, ECLI:EU:C:2007:163, pkt 41.
3 Zob. np. (Kośka, 2009), gdzie wskazuje się jedynie, że „właściwość sądu krajowego w sprawach o zwrot pomocy zależy od ustroju sądownictwa da-
nego państwa członkowskiego i podstawy prawnej, według której udzielono pomocy, tj. czy pomoc przyznana została według reguł prawa cywilnego lub 
administracyjnego”, oraz (Fronczak, 2012, s. 22), gdzie wskazuje się, że „kompetencje sądu zależą każdorazowo od rodzaju postępowania toczącego 
się przed sądem krajowym”, (Sokal, 2012, s. 16), gdzie ograniczono się do wskazania, że dochodzenie roszczeń „odbywa się przed sądami krajowymi, 
zgodnie z przepisami krajowego prawa procesowego”, a także (Marquardt, 2007, s. 235–241), gdzie w sekcji „Postępowanie przed sądami krajowymi” 
w ogóle nie wspomina się o praktycznych możliwościach użycia art. 108 ust. 3 TFUE (wcześniej art. 88 ust. 3 TWE) w prawie polskim.
4 Zob. wyr. TS: z 11.11.2015 r. w sprawie C-505/14 Klausner Holz Niedersachsen GmbH v. Land Nordrhein-Westfalen, ECLI:EU:C:2015:742, pkt 23; 
z  19.03.2015 r. w sprawie C-672/13 OTP Bank Nyrt v. Magyar Állam i Magyar Államkincstár, ECLI:EU:C:2015:185, pkt 76; z  21.11.2013 r. w sprawie 
C-284/12 Deutsche Lufthansa AG v. Flughafen Frankfurt-Hahn GmbH, ECLI:EU:C:2013:755, pkt 29; a także wyr. TS z  21.11.1991 r. w sprawie C-354/90 
Fédération nationale du commerce extérieur des produits alimentaires i Syndicat national des négociants et transformateurs de saumon v. Republika 
Francuska, ECLI:EU:C:1991:440, pkt 11; wyr. ETS z  11.12.1973 r. w sprawie 120-73 Gebrüder Lorenz GmbH v. Republika Federalna Niemiec i Land 
Rheinland-Pfalz, ECLI:EU:C:1973:152, pkt 8.
5 Można zauważyć, że już w wyr. z 15.07.1964 r. w sprawie 6-64 Flaminio Costa v. E.N.E.L., ECLI:EU:C:1964:66, Trybunał zauważył, że pierwowzór 
art. 108 ust. 3 zdanie trzecie TFUE, tj. art. 93 ust. 3 zdanie trzecie TEWG, tworzy prawa podmiotowe dla jednostki.
6 Dz. Urz. UE 2009 C/1; dalej: Komunikat Komisji.
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Według tego Komunikatu (który nie jest aktem wiążącym, a tzw. soft law, który powinien być 
brany pod uwagę przy wykładni prawa Unii7), uprawnienia sądów krajowych obejmują zapobie-
ganie wypłacie pomocy niezgodnej z prawem, zwrot pomocy niezgodnej z prawem (niezależnie 
od jej zgodności ze wspólnym rynkiem), zwrot odsetek naliczanych za okres, kiedy pomoc była 
niezgodna z prawem (illegality interest), odszkodowania dla konkurencji i innych osób trzecich 
oraz środki tymczasowe zapobiegające pomocy niezgodnej z prawem (pkt 26 ibidem).

Główną kompetencją sądu krajowego wynikającą z art. 108 ust. 3 zdanie trzecie TFUE jest 
więc zapobieganie wypłacie i nakazywanie zwrotu pomocy przyznanej z naruszeniem tego przepisu, 
to jest „pomocy przyznanej bezprawnie” lub „pomocy bezprawnej”8 albo – używając terminologii 
obecnie obowiązującego rozporządzenia Rady (UE) 2015/1589 z 13lipca 2015 r. ustanawiającego 
szczegółowe zasady stosowania art. 108 TFUE9 – pomocy niezgodnej z prawem.

Ani TFUE, ani Komunikat, ani tym bardziej rozporządzenie proceduralne nie wskazują kon-
kretnego środka prawnego (np. powództwa w sprawie cywilnej) dla jednostki, który ma posłużyć 
do osiągnięcia tego celu. Zamiast tego, tytułem zapobiegania wprowadzaniu w życie pomocy 
niezgodnej z prawem, Komunikat odsyła w pkt. 29 do „wielu form uregulowań proceduralnych, 
w zależności od różnych typów postępowania możliwych w ramach prawa krajowego”, a w pkt. 30, 
odnośnie do zwrotu pomocy już przyznanej, wskazuje, że sąd musi „wyciągnąć wszelkie możliwie 
konsekwencje zgodne z prawem krajowym”. W pkt 70 zauważa ów Komunikat, że taki zwrot ma 
się zasadniczo odbyć przy zastosowaniu krajowych przepisów proceduralnych, powołując się na 
wyrok Trybunału w sprawie Transalpine Ölleitung10 odsyłający w tym zakresie do zasady auto-
nomii proceduralnej i testu zasad równoważności i skuteczności11. Test ten oznacza, że krajowe 
przepisy proceduralne w przypadku roszczeń na podstawie art. 108 ust. 3 Traktatu nie mogą być 
mniej korzystne niż te, które regulują kwestie roszczeń w prawie krajowym (zasada równoważ-
ności), a także te krajowe przepisy proceduralne nie mogą nadmiernie utrudniać lub praktycznie 
uniemożliwiać wykonania praw przyznanych na mocy przepisów wspólnotowych (zasada sku-
teczności). Wskazuje się również w Komunikacie Komisji, że w razie naruszenia zasad równo-
ważności lub skuteczności przez krajowy przepis procedury, sąd krajowy będzie zobligowany 
odmówić stosowania takiego przepisu w myśl zasady pierwszeństwa12. Niemniej, należy dodać, 
że odmówienie stosowania przepisu jest konieczne wtedy, nie będzie możliwe przeprowadzenie 
wykładni zgodnej z prawem Unii (tj. rezultat, który miałby być osiągnięty, byłby niezgodny z ogól-
nymi zasadami prawa Unii, w szczególności zasadami pewności prawa i braku retroaktywności 
prawa lub contra legem)13.

 7 Wyr. TS z 11.09.2003 r. w sprawie C-207/01 Altair Chimica SpA v. ENEL Distribuzione SpA, ECLI:EU:C:2003:451, pkt 41; wyr. ETS z 13.12.1989 r. 
w sprawie C-322/88 Salvatore Grimaldi v. Fonds des maladies professionnelles, ECLI:EU:C:1989:646, pkt 18.
 8 Np. sprawa C-672/13 OTP Bank Nyrt, pkt 68; pkt 70 Komunikatu Komisji, a także art. 1 lit. f) rozporządzenia Rady (WE) nr 659/1999 z 22.03.1999 r. 
ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania art. TFUE, w wersji skonsolidowanej na dzień 20.08.2013 r..
 9 Dz. Urz. UE L 248/9; dalej: rozporządzenie proceduralne.
10 Wyr. TS z 5.10.2006 r. w sprawie C-368/04 Transalpine Ölleitung in Österreich GmbH i in, v. Finanzlandesdirektion für Tirol i in., ECLI:EU:C:2006:644.
11 Pkt 45 ibidem. Jednocześnie wypada zauważyć, że szczegółowa analiza testu równoważności i skuteczności (albo testu Rewe/Comet) i jego skutki 
modyfi kacji uprawnień sądu z racji objętości przekracza ramy niniejszego tekstu, pozostając przedmiotem ewentualnych przyszłych wypowiedzi.
12 Wyr. ETS z 9.03.1978 r. w sprawie 106/77 Amministrazione delle Finanze dello Stato v. Simmenthal SpA, ECLI:EU:C:1978:49, pkt 18; również wyr. 
TS z 8.09.2010 r. w sprawie C-409/06 Winner Wetten GmbH przeciwko Bürgermeisterin der Stadt Bergheim, ECLI:EU:C:2010:503, pkt 56.
13 Wyr. TS z 24.01.2012 r. w sprawie C-282/10 Maribel Dominguez v. Centre informatique du Centre Ouest Atlantique i Préfet de la région Centre, 
ECLI:EU:C:2012:33, pkt 23; wyr. TS z 4.07.2006 r. w sprawie C-212/04 Konstantinos Adeneler i in. v. Ellinikos Organismos Galaktos (ELOG), 
ECLI:EU:C:2006:443, pkt 110, a także sprawa C-505/14 Klausner Holz, pkt 32; wyr. TS z 18.07.2007 r. w sprawie C-119/05 Ministero dell’Industria, 
del Commercio e dell’Artigianato v. Lucchini SpA, ECLI:EU:C:2007:434, pkt 60. Można zauważyć, że TS zważył w niedawnym wyroku z  19.04.2016 r. 
w sprawie C-441/14 Dansk Industri (DI) v. Sucession Karsten Eigil Rasmussen, ECLI:EU:C:2016:278, pkt 33, że wymóg dokonywania wykładni zgodnie 
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Orzecznictwo TSUE dostarcza również dodatkowych kompetencji dla sądów krajowych, które 
łączą się z art. 108 ust. 3 zdanie trzecie TFUE. Mając na uwadze, że zasadniczym celem zwrotu 
pomocy państwa udzielonej bezprawnie jest eliminacja zakłócenia konkurencji spowodowanego 
przez przewagę konkurencyjną powstałą na skutek przyznania takiej pomocy, Trybunał w sprawie 
Residex Capital IV zauważył, że w wypadku, gdzie prowadzi to do owego celu – lub go ułatwia – 
a zarazem nie ma mniej restrykcyjnych środków w prawie krajowym co do osiągnięcia tego celu 
– sąd krajowy jest uprawniony do stwierdzenia nieważności umowy gwarancji będącej podstawą 
udzielenia pomocy14. Zarazem jednak TS dodał, że prawo Unii nie wyznacza żadnej określonej 
konsekwencji, jaką sądy krajowe byłyby zobowiązane wyciągnąć w kwestii ważności aktów związa-
nych z wykonaniem pomocy15. Co więcej, jak wydaje się z wyroku Trybunału w sprawie Mediaset16, 
który przede wszystkim dotyczy decyzji KE, ale również odnosi się do sytuacji braku normowania 
stanu faktycznego przez takie decyzje, sąd krajowy jest uprawniony do obliczenia kwoty pomocy 
podlegającej zwrotowi w kwocie równej zeru, jeśli w danym przypadku nie jest związany decyzją 
Komisji. Jednakże, sąd krajowy, który rozstrzyga o roszczeniu procesowym w przedmiocie zwro-
tu pomocy niezgodnej z prawem, z racji zasady skuteczności prawa Unii Europejskiej nie może 
ograniczyć się do zawieszenia postępowania do czasu, gdy Komisja Europejska wyda decyzję 
w przedmiocie zgodności pomocy z prawem lub rynkiem wewnętrznym17.

III. Wykorzystanie art. 108 ust. 3 zdanie trzecie w prawie polskim – 
uwagi wstępne

Powstaje więc pytanie, czy istnieje krajowa proceduralna podstawa prawna dla działania sądu 
(administracyjnego lub cywilnego), która pozwalałaby na wykorzystanie wyżej zarysowanych kom-
petencji. Naturalnym kandydatem na taką podstawę prawną wydawałaby się ustawa z 30 kwietnia 
2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej18. Z pewnością do takiego 
wniosku prowadziłby zakres normowania tej ustawy, określony w art. 1 tejże19, w szczególności 
dlatego, że ma ona m.in. normować zasady i tryb zwrotu pomocy „publicznej”. 

Jednakże ustawa odnosi się jedynie do zwrotu „pomocy przyznanej niezgodnie z zasada-
mi wspólnego rynku oraz pomocy wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem”20, wymieniając 

z prawem Unii może w danym wypadku obejmować konieczność zmiany krajowego orzecznictwa przez sądy krajowe, jeżeli opiera się ono na interpre-
tacji prawa krajowego, której nie da się pogodzić z celami dyrektywy.
14 Wyr. TS z 8.12.2011 r. w sprawie C-275/10 Residex Capital IV CV v. Gemeente Rotterdam, ECLI:EU:C:2011:814, pkt 48 i sentencja.
15 C-275/10 Residex Capital IV, pkt 44.
16 Wyr. TS z 13.02.2014 r. w sprawie C-69/13 Mediaset SpA v. Ministero dello Sviluppo economico, ECLI:EU:C:2014:71, pkt 39.
17 Wyr. TS z 11.03.2010 r. w sprawie C-1/09 Centre d’exportation du livre français (CELF) i Ministre de la Culture et de la Communication v. Société 
internationale de diffusion et d’édition (SIDE), ECLI:EU:C:2010:136, pkt 32 i 39.
18 Dz.U. Nr 59, poz. 404 ze zm. Można zauważyć, że wskazana ustawa nie jest obecnie przykładem poprawnego prawodawstwa, odsyła ona bowiem 
do nieobowiązujących źródeł prawa Unii (w tym do TWE).
19 Przepis ten brzmi następująco: „Ustawa określa zasady postępowania w sprawach dotyczących pomocy państwa spełniającej przesłanki określone 
w art. 87 ust. 1 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską (dalej: pomoc publiczna), w tym:
1) postępowanie w sprawie przygotowania do notyfi kacji projektów programów pomocowych, projektów pomocy indywidualnej oraz projektów pomocy 

indywidualnej na restrukturyzację;
2) zasady współpracy Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (dalej: Prezes Urzędu), oraz ministra właściwego do spraw rolnictwa 

z podmiotami opracowującymi programy pomocowe, podmiotami udzielającymi pomocy, podmiotami ubiegającymi się o pomoc oraz benefi cjentami 
pomocy, w zakresie pomocy publicznej;

3) zasady reprezentowania Rzeczypospolitej Polskiej przed Trybunałem Sprawiedliwości i Sądem Pierwszej Instancji w sprawach z zakresu pomocy 
publicznej;

4) zasady i tryb zwrotu pomocy publicznej;
5) zasady monitorowania pomocy publicznej”.
20 Rozdział 4 ustawy. Obecnie, w myśl rozporządzenia 2015/1589 należy raczej odnosić się do pomocy niezgodnej z rynkiem wewnętrznym i pomocy 
świadczonej niezgodnie z przeznaczeniem.
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również w art. 23 nakaz zawieszenia lub tymczasowej windykacji pomocy. Wszystkie te przypadki 
odnoszą się do sytuacji, w których istnieje decyzja Komisji Europejskiej wydana w przedmiocie po-
mocy – ustawa pomija przypadek, w którym organem zarządzającym zablokowanie przyznania lub 
wstrzymanie bądź zwrot pomocy jest sąd krajowy na podstawie art. 108 ust. 3 zdanie trzecie TFUE 
i ogóle nie reguluje kompetencji sądów krajowych, poza art. 27 ust. 1 pkt 2 (rozwiązanie umowy 
przez sąd, gdy umowa jest podstawą przyznania pomocy), który to przepis również wymaga decy-
zji Komisji Europejskiej. Istnieje więc w istocie wewnętrzna luka rzeczywista w ustawie, ponieważ 
w myśl swojego zakresu normowania ma ona regulować zasady i tryb zwrotu pomocy w całości, 
skoro nie zastrzega w art. 1 pkt 4 jakiegokolwiek ograniczenia swojego zakresu normowania21.

Taki wniosek a rubrica jest wspierany przez fakt, że windykacja pomocy na podstawie orze-
czenia sądu krajowego jest odmiennym trybem odzyskiwania pomocy państwa od trybu windykacji 
na podstawie decyzji Komisji Europejskiej, a rola sądu krajowego jest odmienna od roli Komisji 
Europejskiej (Dougan, 2004, s. 343, a także sekcja 2.1.3 Komunikatu Komisji). Nie należy więc 
utożsamiać zwrotu pomocy z tytułu bezprawności i windykacji pomocy w wykonaniu decyzji KE 
o windykacji pomocy z tytułu niezgodności z jednolitym rynkiem wewnętrznym.

Należy więc rozważyć, w jakim postępowaniu i w jaki sposób można skorzystać z art. 108 
ust. 3 zdanie trzecie TFUE, gdy akt prawny – który powinien takie postępowanie i taki sposób 
zapewnić – tego nie czyni. Istotnym dla praktyki wydaje się również określenie przynajmniej robo-
czej reguły wyznaczania właściwości sądu, który miałby rozpoznać sprawę z elementem pomocy 
państwa, skoro wskazuje się w doktrynie, że może to być sąd powszechny lub administracyjny 
(Bernat, 2012, s. 20).

IV. Zwrot pomocy niezgodnej z prawem a właściwość 
sądu administracyjnego

Wydaje się, że należy rozważania o właściwości sądu krajowego rozpocząć od charakteru 
aktu, który może być podstawą udzielenia pomocy w prawie polskim. Trzeba przy tym pamiętać, 
że art. 107 ust. 1 TFUE nie ogranicza środka pomocy co do formy, wymagając zamiast tego fi -
nansowania tego środka przez państwo (przypisywalność22, imputability) lub (czy raczej oraz23) 
przy użyciu zasobów państwowych, korzyści dla przedsiębiorstwa otrzymującego środek, se-
lektywności tego działania (tj. sprzyjania niektórym przedsiębiorstwom lub produkcji niektórych 
towarów) oraz jego wpływu na wymianę handlową między państwami członkowskimi i wynikają-
cego z tego zakłócenia konkurencji24. Sprawia, to że zakres przedmiotowy środków pomocy jest 
szeroki25 (Bates, 2013, s. 1273).

21 W ten sposób ewentualne wykorzystanie art. 22–27 tej ustawy przez sąd do zwrotu pomocy bezprawnej wydaje się być – niestety – nie do wdroże-
nia, taka bowiem wykładnia jest contra legem, skoro ustawa nie normuje uprawnień sądu co do pomocy niezgodnej z prawem, odnosząc się do innego 
trybu zwrotu pomocy, używanego wtedy, gdy istnieje decyzja Komisji w przedmiocie zgodności pomocy z rynkiem wewnętrznym; Szpunar (2007, s. 6) 
wskazuje, że nie można się powołać na ustawę w zakresie art. 88 ust. 3 zdanie ostatnie TWE, który odpowiadał art. 108 ust. 3 zdanie trzecie TFUE.
22 Zob. np. wyr. Sądu z 21.03.2012 r. w połączonych sprawach T-50/06 RENV (Irlandia), T-56/06 RENV (Republika Francuska), T-60/06 RENV (Republika 
Włoska), T-62/06 RENV (Eurallumina SpA) i T-69/06 RENV (Aughinish Alumina Ltd) v. Komisja, ECLI:EU:T:2012:134, pkt 74.
23 Wyr. TS z 13.03.2001 r. w sprawie C-379/98 PreussenElektra AG v. Schhleswag AG, ECLI:EU:C:2001:160, pkt 61.
24 Wyr. TS z 15.06.2006 r. w połączonych sprawach C-393/04 i C-41/05 Air Liquide Industries Belgium SA v. Ville de Seraing () i Province de Liège, 
ECLI:EU:C:2006:403, pkt 28. W dniu 19 lipca 2016 roku Komisja Europejska wydała również Zawiadomienie w sprawie pojęcia pomocy państwa w ro-
zumieniu art. 107 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (2016/C 262/01); zwraca się tamże uwagę, że środek pomocy wymaga istnienia 
przedsiębiorstwa, możliwości przypisania danego środka Państwu, fi nansowania tego środka przy użyciu zasobów państwowych, przyznania korzyści, 
selektywności środka, a także jego wpływu na konkurencję i wymianę handlową między państwami członkowskimi (pkt 5).
25 Wyr. ETS z 30.01.1985 r. w sprawie 290/83 Komisja v. Republika Francuska, ECLI:EU:C:1985:37, pkt 18.
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Cechą wspólną wszystkich środków pomocowych jest korzyść przyznana benefi cjentowi po-
mocy, pozwalająca na osiągnięcie przewagi konkurencyjnej na rynku. Zwrot pomocy udzielonej 
niezgodnie z prawem ma pozwalać na przywrócenie stanu sprzed pojawienia się aktu przyznania 
takiej pomocy. 

Mając na uwadze, że jednym z kryteriów istnienia środka pomocowego jest przypisywalność 
państwu i zaangażowanie zasobów państwowych (State resources), wydaje się również, że taki 
akt będzie mógł być aktem z zakresu działalności administracji publicznej w rozumieniu art. 1 
ustawy z 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (dalej: 
ppsa). Taki wniosek wydaje się być uprawniony również z tego względu, że w zwykłej sytuacji 
środek pomocowy jest (powinien być) podstawowo przyznawany w sposób sformalizowany, na 
podstawie i w granicach prawa, w sposób prawnie wiążący (legally binding act) (Quigley, 2015, 
s. 17). W momencie pojawienia się takiego aktu uznaje się, że pomoc została udzielona26.

Z pewnością takim aktem będą mogły być, m.in., decyzja administracyjna27, postanowie-
nie, czynność materialno-techniczna28, akt prawa miejscowego29, uchwała organu stanowią-
cego j.s.t. niebędącą aktem prawa miejscowego i generalny akt administracyjny, przyznające 
pomoc państwa jednemu lub większej ilości przedsiębiorstw; jak wynika również z orzecznictwa 
sądów administracyjnych, art. 108 ust. 3 zdanie trzecie TFUE może również być interpretowany 
przy kontroli rozstrzygnięć nadzorczych30. Co do takich aktów otwierałaby się właściwość sądu 
administracyjnego, która – jak się wydaje – powinna być uznana za uzasadnioną prima facie 
w sprawach z zakresu pomocy państwa zmierzających do wyeliminowania środka pomocowe-
go z obrotu, właśnie z tytułu przypisywalności aktów pomocy państwu, wraz z angażowaniem 
przez nie zasobów państwowych. Można również odnotować w tym miejscu, że skutek bez-
pośredni obecnego art. 108 ust. 3 zdanie trzecie TFUE został już zauważony w orzecznictwie 
sądowoadministracyjnym31.

W tym momencie należy zasygnalizować zagadnienie szczegółowe statusu strony w postępo-
waniu administracyjnym lub podatkowym i legitymacji do wniesienia skargi. Podmiotem chcącym 
skorzystać z art. 108 ust. 3 zd. 3 TFUE zazwyczaj nie będzie benefi cjent środka pomocowego, 
ów nie otrzyma bowiem jakiejkolwiek korzyści ze zwrotu pomocy mu przyznanej. Zamiast tego, 
podmiotem aktywnym w tym zakresie będzie podmiot pokrzywdzony zakłóceniem konkurencji na 
danym rynku, wywołanym przyznaniem pomocy – przede wszystkim konkurent benefi cjenta oraz 
podmiot, który chciałby wejść na dany rynek, ale nie może tego uczynić albo może tak uczynić 
z dodatkowym utrudnieniem, z racji przyznania benefi cjentowi środka pomocy. Co więcej, upraw-
niony do skorzystania z art. 108 ust. 3 zd. 3 TFUE jest także podmiot zobowiązany do wnoszenia 
opłat lub opłacania podatków będących integralną częścią pomocy pobranej z naruszeniem tego 

26 Wyr. SPI z 14.01.2004 r. w sprawie T-109/01 Fleuren Compost BV v. Komisja, ECLI:EU:T:2004:4, pkt 74.
27 Np. w przedmiocie ulgi podatkowej, zob. wyr. NSA z 19.11.2015 r., II FSK 2624/13, umorzenia opłaty (wyr. WSA w Bydgoszczy z 2.11.2015 r., 
II SA/Bd 693/15, umorzenie opłaty rocznej), przyznania dofi nansowania (wyr. WSA w Warszawie z 25.06.2015 r., VIII SA/Wa 109/15, dofi nansowanie 
kosztów przyuczenia do pracy).
28 Wyr. NSA z 18.06.2014, II GSK 633/13 (poniesienie, przedstawienie i zaakceptowanie zaświadczeniem de minimis wydatku fi nansowanego ze 
środków PFRON, gdy reguły pomocy de minimis nie mają zastosowania, a więc nie obowiązuje wyłączenie de minimis).
29 Wyr. WSA w Krakowie z 31.10.2014 r., I SA/Kr 1121/14 (uchwała rady gminy w przedmiocie zwolnień z podatku od nieruchomości).
30 Wyr. NSA z 28.02.2014 r., II FSK 3399/13.
31 Wyr. WSA w Krakowie z 4.03.2009 r., I SA/Kr 1121/08: „(…) choć zakaz zawarty w art. 88 ust. 3 zd. ostatnie TWE adresowany jest do państwa, to 
może on wywrzeć określone skutki także w sferze prawnej benefi cjentów pomocy udzielonej sprzecznie z powyższym przepisem. Dotyczy to przede 
wszystkim generalnego obowiązku zwrotu tak udzielonej pomocy przez podmioty, którym została ona przekazana, i to niezależnie od tego, czy wiedziały 
one o bezprawności działania państwa w tym zakresie (…)”.
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przepisu, przy jednoczesnym istnieniu związku między opłatą albo podatkiem i wysokością po-
mocy (doktryna Streekgewest)32.

Co więcej, należy zauważyć, że art. 108 ust. 3 zd. 3 TFUE tworzy dla takich podmiotów inte-
res prawny w rozumieniu art. 50 § 1 ppsa (ewentualnie stanowi „przyznanie prawa do wniesienia 
skargi” w rozumieniu art. 50 § 2 ppsa, zob. Bernat, 2012, s. 15). Za wskazanym Autorem wypa-
da zgodzić się, że art. 50 § 1 ppsa verba legis nie wiąże interesu prawnego ze statusem strony 
wcześniejszego postępowania administracyjnego lub podatkowego, a przepis ten powinien być 
interpretowany na korzyść skuteczności art. 108 ust. 3 zd. 3 TFUE. Jednakże, wydaje się zarazem 
– z racji bycia przez art. 108 ust. 3 zd. 3 TFUE uprawnieniem bezpośrednio skutecznym, tworzą-
cym prawa dla jednostki – że koncepcja interesu prawnego jest tutaj właściwsza niż przyznanie 
prawa do wniesienia skargi z art. 50§2 ppsa. Podmiot wywodzący interes prawny z art. 108 ust. 3 
zd. 3 TFUE będzie więc stroną postępowania sądowo-administracyjnego.

Co więcej, z zasady stroną w postępowaniu sądowo-administracyjnym jest taki podmiot, 
który był stroną w postępowaniu administracyjnym i wyczerpał tok instancji (art. 52 § 1 i 2 ppsa). 
Gdyby podmiot chcący zablokować wydanie aktu udzielenia pomocy (tj. przede wszystkim kon-
kurent potencjalnego benefi cjenta) powziął wiadomość, że toczy się postępowanie administra-
cyjne mogące skutkować przyznaniem pomocy udzielonej niezgodnie z prawem, to powinno się 
uznać, że mógłby on przystąpić i powinien być dopuszczony do tego postępowania jako strona 
żądająca czynności organu ze względu na swój interes prawny w nieprzyznawaniu takiej pomocy 
(art. 28 k.p.a.)33. Taka strona może uczestniczyć w postępowaniu i korzystać ze środków zaskar-
żenia, o których mowa w art. 52§2 ustawy, zarzucając na przykład, że wydanie decyzji pozytywnej 
na rzecz benefi cjenta będzie stanowić środek pomocy. Organ administracyjny powinien rozważyć 
czy przesłanki z art. 107 ust. 1 TFUE, brak notyfi kacji i zarazem brak zwolnienia z obowiązku 
notyfi kacji są spełnione względem potencjalnego środka pomocy, a jeśli tak, to powinien wydać 
decyzję odmowną dla benefi cjenta. Decyzja wydana w I instancji będzie mogła być zaskarżona 
przez podmiot powołujący art. 108 ust. 3 zd. 3 TFUE odwołaniem lub wnioskiem o ponowne roz-
patrzenie sprawy; odwołanie jest suspensywne (art. 130§1 i 2 k.p.a., art. 239a o.p., a odpowiednio 
wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy), co sprawia, że w razie jego wywiedzenia ostatecznie 
nie pojawi się w obrocie akt prawnie wiążący, będący środkiem pomocowym w formie decyzji 
administracyjnej. Ewentualne natychmiastowe wykonanie środka pomocy może być zwalczone 
na podstawie art. 135 k.p.a. (ew. zażaleniem na podstawie art. 239b § 4 o.p.).

Jednakże, organ administracyjny nie jest samodzielnie uprawniony do zarządzenia zwrotu 
pomocy na podstawie art. 108 ust. 3 zd. 3 TFUE, jest to bowiem kompetencja sądu krajowe-
go. Zarazem, jak wskazano wyżej, nie istnieje krajowa podstawa prawna do zwrotu pomocy 
bezprawnej na podstawie ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej 

32 Wyr. Trybunału z 13.01.2005 r., sprawa C-174/02 Streekgewest Westelijk Noord-Brabant przeciwko Staatssecretaris van Financiën, EU:C:2005:10, 
pkt 21, wyr. Trybunału z 13.01.2005 r., sprawa C-175/02 F. J. Pape przeciwko Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, EU:C:2005:11, pkt 17 
i sentencja, wyr. Trybunału z 14.04.2005 r., sprawy połączone AEM SpA (C-128/03) i AEM Torino SpA (C-129/03) przeciwko Autorità per l’energia elet-
trica e per il gas i innym, EU:C:2005:224, pkt 46, wyr. Trybunału z 27.10.2005 r., sprawy połączone C-266/04 do C-270/04, C-276/04 oraz C-321/04 do 
C-325/04 Nazairdis SAS, devenue Distribution Casino France SAS i inni przeciwko Caisse nationale de l’organisation autonome d’assurance vieillesse 
des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales (Organic), EU:C:2005:657, pkt 46, wyr. Trybunału z 17.07.2008 r., sprawa 
C-206/06 Essent Netwerk Noord BV i inni, EU:C:2008:413, pkt 90.
33 Należy zauważyć, tytułem pojęcia strony w postępowaniu podatkowym, że art. 133 o.p. zawiera katalog podmiotów, które mogą być stronami po-
stępowania podatkowego; przepis ten nie wymienia konkurentów podatnika, którzy chcieliby zwalczać korzystną dla podatnika decyzję w przedmiocie 
wymiaru podatku lub przyznanie mu ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych (art. 67a § 1 o.p.), w sytuacji, gdy organ podatkowy np. błędnie uznaje, 
że ulga nie stanowi pomocy (art. 67b § 1 pkt 1 o.p.). Wydaje się, że takie zawężenie pojęcia strony nie jest zgodne z art. 108 ust. 3 zd. 3 TFUE (por. 
pkt 72 i 73 Komunikatu Komisji).
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(analogiczna do art. 27 ust. 1 pkt 1 tej ustawy) z racji luki rzeczywistej w przepisach tej ustawy. 
W obecnym stanie prawnym organ administracyjny, ściśle ujmując, nie posiada więc możliwo-
ści zarządzenia zwrotu pomocy udzielonej niezgodnie z prawem (a także odsetek za korzysta-
nie z pomocy bezprawnej, w rozumieniu pkt 26 lit. c Komunikatu Komisji), gdy akt pomocy już 
istnieje w obrocie prawnym. Wydaje się wiec, że do czasu ewentualnych zmian legislacyjnych 
organ administracyjny może jedynie np. uchylić na zasadach ogólnych decyzję administracyjną 
przyznającą pomoc, ale już nie ma kompetencji do władczego nakazania zwrotu kwoty pomocy, 
zwłaszcza wtedy, gdy wyeliminowanie samego aktu pomocowego z obrotu nie uchyla w całości 
lub części korzyści, którą otrzymał benefi cjent. W razie zaistnienia ostatecznego rozstrzygnięcia 
przyznającego pomoc bezprawną benefi cjentowi i dowiedzenia się przez stronę chcącą skorzystać 
z art. 108 ust. 3 zd. 3 TFUE o nim już po nabyciu przez nie waloru ostateczności, przysługiwałoby 
takiej stronie podanie o wznowienie postępowania (art. 145§1 pkt 4 k.p.a., art. 240§1 pkt 4 o.p.; 
por. również: Jaśkowska, 2016 w komentarzu do art. 58 k.p.a., nb. 2, a także wyrok NSA z dnia 
24 listopada 2010, sygn. II OSK 1762/09, LEX nr 746776). Niemniej, również w trybie wznowie-
nia postępowania organ nie ma kompetencji nakazania zwrotu pomocy udzielonej niezgodnie 
z prawem.

Z tego względu, dla poszanowania zasady skuteczności prawa Unii Europejskiej, należało-
by dopuścić liberalną wykładnię art. 52§2 ppsa, zezwalającą na wywiedzenie skargi podmiotowi 
chcącemu uzyskać nakaz zwrotu pomocy, a który nie uczestniczył w postępowaniu administracyj-
nym z racji jego pominięcia, nie służyłby mu już bowiem skuteczny środek prawny w postępowa-
niu administracyjnym (tj. nakazanie zwrotu pomocy przez organ byłoby praktycznie niemożliwe, 
a przez to test równoważności i skuteczności nie byłby spełniony). Co więcej, gdyby taki podmiot 
chciał uczestniczyć w postępowaniu administracyjnym (podatkowym) i uzyskałby uchylenie takiej 
decyzji, nie istniałoby rozstrzygnięcie, które można byłoby zaskarżyć w celu uzyskania dostępu 
do sądu administracyjnego w celu wykorzystania uprawnień sądu krajowego w przedmiocie usu-
nięcia bezprawnej korzyści benefi cjenta, co również przemawia za prounijną, liberalną wykładnią 
art. 52 § 2 ppsa w tym zakresie.

W celu usunięcia z obrotu pomocy udzielonej niezgodnie z prawem sąd administracyjny ma 
do dyspozycji środki usunięcia niezgodności z prawem zapisane w ppsa lub ustawach szcze-
gólnych34, przy czym ustawa o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej nie 
zawiera dodatkowych uprawnień dla sądu administracyjnego. Art. 145 ppsa zawiera katalog 
rozstrzygnięć sądu administracyjnego, które obejmują uchylenie decyzji albo postanowienia (art. 
145 § 1 pkt 1 lit. a)–c) ppsa), stwierdzenie ich nieważności (art. 145 § 1 pkt 2 ppsa), stwierdzenie, 
że dana decyzja albo postanowienie zostały wydane z naruszeniem prawa (art. 145 § 1 pkt 3 
ppsa), a także umorzenie postępowania administracyjnego (art. 145 § 3 ppsa). Przepis ten wiąże 
się z art. 145a § 1 ppsa zezwalającym sądowi, w przypadkach określonych w art. 145 § 1 pkt 1 
lit. a ppsa (naruszenie prawa materialnego, które miało wpływ na wynik sprawy) lub pkt  2 (stwier-
dzenie nieważności w całości lub w części), jeżeli jest to uzasadnione okolicznościami sprawy, 
na zobowiązanie organu do wydania w określonym terminie decyzji lub postanowienia, wskazu-

34 Kwestia interpretacji art. 107 ust. 1 TFUE i art. 108 ust. 3 zd. 3 TFUE może pojawić się np. w ramach skargi, o której mowa w art. 61 ust. 1 usta-
wy z 11.07.2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności fi nansowanych w perspektywie fi nansowej 2014–2020 (Dz.U. 2016, 
poz. 217).



102 Łukasz Stępkowski            Zwrot pomocy państwa na podstawie art. 108 ust. 3 zdanie trzecie TFUE…

internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 2016, nr 5(5)        www.ikar.wz.uw.edu.pl        DOI: 10.7172/2299-5749.IKAR.5.5.4

jąc sposób załatwienia sprawy lub jej rozstrzygnięcie (chyba że rozstrzygnięcie pozostawiono 
uznaniu organu). 

Zastosowanie art. 145a § 1 ppsa pozwala na „pozytywne” określenie obowiązków organu, 
poprzez zobowiązanie go do wydania rozstrzygnięcia określonej treści, w tym poprzez zobowią-
zanie do przyjęcia określonej wykładni prawa materialnego (Szustakiewicz, 2016). Jak się wydaje, 
ta konkretna podstawa prawna pozwala na zapewnienie stosowania art. 108 ust. 3 zdanie trzecie 
TFUE w postępowaniu sądowo-administracyjnym, przepis ten może być bowiem potraktowany 
jako źródło normy prawa materialnego, w związku z jego bezpośrednią skutecznością. Co więcej, 
art. 145a § 3 ppsa pozwala stronie postępowania sądowo-administracyjnego na żądanie wydania 
przez sąd administracyjny orzeczenia stwierdzającego istnienie albo nieistnienie uprawnienia 
lub obowiązku, jeśli pozwalają na to okoliczności sprawy, co pozwala na usunięcie ewentualnej 
bezczynności35 organu. Również ten przepis pozwala na skorzystanie ze skutku bezpośredniego 
art. 108 ust. 3 zdanie trzecie TFUE.

Kolejnym przepisem proceduralnym, który pozwala wdrożyć omawianą normę TFUE, jest 
art. 146 § 2 ppsa, tyczący się aktów, o których mowa w art. 3 § 2 pkt 4 ppsa, a więc aktów lub 
czynności z zakresu administracji publicznej dotyczących uprawnień lub obowiązków wynikają-
cych z przepisów prawa, z wyłączeniem aktów lub czynności podjętych w ramach postępowania 
administracyjnego określonego w k.p.a. oraz postępowań określonych w działach IV, V i VI o.p., 
oraz postępowań, do których mają zastosowanie przepisy powołanych ustaw. Również w wypadku 
uchylenia lub stwierdzenia bezskuteczności tych „nienazwanych” aktów i czynności sąd admini-
stracyjny jest uprawniony do uznania uprawnienia lub obowiązku, które mają wynikać z przepisów 
prawa (do których zalicza się art. 108 ust. 3 zdanie trzecie TFUE). 

Dalszą możliwością zwalczania naruszenia art. 108 ust. 3 zdanie trzecie TFUE są skargi na 
bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania przez organ, o których mowa w art. 149 ppsa 
w zw. z art. 3 § 2 pkt 8 ppsa, w związku z art. 52 § 3 albo art. 52 § 4 ppsa, jak również w art. 154 
§ 1 ppsa36. Wypada wskazać w tym momencie, że udzielenie pomocy może być dokonane rów-
nież przez zaniechanie37. W ten sposób, również te środki prawne mogą zapewnić usunięcie 
naruszenia klauzuli standstill. Ponadto, sądowi orzekającemu w takich sprawach jest dostępny 
środek, o którym mowa w art. 149 § 1b ppsa, to jest orzeczenie o istnieniu lub nieistnieniu upraw-
nienia lub obowiązku, jeżeli pozwala na to charakter sprawy oraz niebudzące uzasadnionych 
wątpliwości okoliczności jej stanu faktycznego i prawnego, gdy organ zostaje zobowiązany do 
wydania w określonym terminie aktu, interpretacji albo do dokonania czynności lub stwierdzenia 
albo uznania uprawnienia lub obowiązku wynikających z przepisów prawa.

Jednakże, w wypadku pozostałych typów skarg i możliwych w ich przedmiocie rozstrzygnięć 
(np. co do art. 146 § 1 ppsa w zw. z art. 3 § 2 pkt 4a ppsa, względem interpretacji podatkowej, 
a także art. 147 § 1 ppsa, co do m.in. aktów prawa miejscowego) sąd administracyjny nie ma 
35 Jak się wydaje, przepis ten nie pozwala na zwalczanie – w trybie sądowo-administracyjnym, z pominięciem postępowania administracyjnego od-
woławczego – decyzji organu wprawdzie wydanej w wyniku zastosowania art. 145a § 1 ppsa, ale niezgodnej z art. 108 ust. 3 zdanie trzecie TFUE 
albo wciąż (np. gdy pierwotna, uchylona decyzja również naruszała ów przepis), albo samoistnie, na przykład w wyniku błędnej wykładni TFUE 
przeprowadzonej przez organ na tym etapie postępowania. De lege ferenda można zalecić doprecyzowanie kompetencji sądu administracyjnego 
w tym zakresie.
36 Można zauważyć, że ta ostatnia skarga – dostępna po niewykonaniu wyroku sądu administracyjnego – nie odwołuje się do art. 3 § 2 pkt 1–4 oraz 
4a ppsa, a ogólnie do bezczynności i przewlekłości postępowania; obejmuje więc sytuacje, o których mowa w art. 3 § 2 pkt 9 ppsa.
37 Bacon (2013, s. 22) wskazuje, że bezpodstawne tolerowanie przez organ podatkowy uporczywego (persistent) niepłacenia podatków i opłat 
przez podatnika jest przykładem środka pomocowego, z powołaniem się m. in. na wyr. SPI z 21.10.2004 r. w sprawie T-36/99 Lenzing AG v. Komisja, 
ECLI:EU:T:2004:312, pkt 137, a także wyr. TS z 12.10.2000 r. w sprawie C-480/98 Królestwo Hiszpanii v. Komisja (Magefesa), ECLI:EU:C:2000:559, pkt 19.
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przewidzianej w ppsa kompetencji do pozytywnego uregulowania obowiązków organu. W drodze 
wykładni celowościowej art. 152 § 1 ppsa w zw. z art. 108 ust. 3 zdanie trzecie TFUE można za-
uważyć, że sąd administracyjny może określić czy i w jakim zakresie zaskarżony akt lub czynność 
nie mogą być wykonane (Woś, 2012). W ten sposób, wydaje się, że również względem aktów 
i czynności innych niż te, co do których sąd administracyjny posiada wyraźną kompetencję do 
orzekania o obowiązkach organu, może ów ustalić na podstawie art. 152 § 1 ppsa w zw. z art. 108 
ust. 3 zdanie trzecie TFUE, że zaskarżony środek pomocowy nie podlega wykonaniu, w tym pod-
lega zwrotowi na rzecz organu na czas trwania postępowania (zob. pkt 58 Komunikatu Komisji). 
Jednakże, taka kompetencja jest wyłączona co do aktów prawa miejscowego (art. 152 § 2 ppsa), 
co budzi wątpliwości względem zapewnienia skuteczności art. 108 ust. 3 zd. 3 TFUE, na przy-
kład w sytuacji, gdy środkiem pomocowym jest zwolnienie podatkowe albo zwolnienie z opłaty, 
przyznane na podstawie takiego aktu. W takich wypadkach sądowi administracyjnemu pozostaje 
albo zawarcie wytycznych dla organu w uzasadnieniu rozstrzygnięcia, co może naruszać zasadę 
skuteczności prawa Unii, albo wykładnia rozszerzająca art. 145a § 1 ppsa i uznanie obowiązku 
zwrotu (co jednak budzi wątpliwości względem precyzyjnego określenia adresata bądź adresatów 
takiego obowiązku, np. jeśli skarżony akt posiada formę uchwały organu stanowiącego jednostkę 
samorządu terytorialnego, a organem wykonującym taki obowiązek miałby być organ wykonawczy 
jednostki samorządu terytorialnego). 

Wydaje się więc de lege ferenda, że ustawa o postępowaniu w sprawach dotyczących po-
mocy publicznej powinna ulec nowelizacji w ten sposób, aby przyznać wyraźne kompetencje 
sądom – w tym sądom administracyjnym – do zarządzania zwrotu pomocy niezgodnej z pra-
wem. Należy również rozważyć wyposażenie organ administracyjnego w kompetencję do zarzą-
dzenia zwrotu pomocy udzielonej niezgodnie z prawem na podstawie ustawy o postępowaniu 
w sprawach dotyczących pomocy publicznej w razie konieczności uchylenia aktu udzielenia 
pomocy.

V. Sądy powszechne a zwrot pomocy naruszającej art. 108 ust. 3 
zdanie trzecie TFUE

Niemniej, państwo członkowskie (czyli w tym wypadku Rzeczpospolita Polska) działa nie tylko 
w sferze imperium, lecz także jako podmiot praw majątkowych i uczestnik obrotu gospodarczego, 
będąc aktywnym – poprzez Skarb Państwa i inne państwowe osoby prawne – także w sferze do-
minium. W ten sposób otwierałaby się właściwość sądu powszechnego przy podejmowaniu przez 
państwo w rozumieniu art. 108 ust. 3 zd. 3 TFUE zarówno czynności prawnych, jak i czynności 
faktycznych niepozostających w zakresie administracji publicznej. 

Jak się wydaje, tego typu czynności występowałyby m.in. w zakresie prowadzenia działalno-
ści gospodarczej przez jednostki samorządu terytorialnego, w zakresie zawierania umów przez 
państwowe osoby prawne, w zakresie działalności spółek prawa handlowego – komunalnych, 
powiatowych, wojewódzkich i tych, co do których Skarb Państwa pozostaje jedynym wspólnikiem, 
co do działalności przedsiębiorstw państwowych i innych państwowych osób prawnych, będą-
cych przedsiębiorstwami, a także względem czynności organów takich przedsiębiorstw. W takich 
przypadkach właściwy byłby sąd powszechny, przede wszystkim sąd cywilny albo gospodarczy. 
Wypada zauważyć, że odrębna osobowość prawna takich podmiotów nie stanowiłaby sama 
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z siebie przeszkody dla rozważenia przypisywalności ich działań do państwa (Bacon, 2013, s. 69) 
i ciążenia na zasobach państwowych, przy założeniu spełnienia tych przesłanek zaistnienia środka 
pomocowego38. 

Jednocześnie, sąd powszechny byłby niejednokrotnie właściwy, gdyby roszczenie procesowe 
zmierzało do nakazania określonych działań nie podmiotowi albo organowi faktycznie udzielającemu 
pomocy, a benefi cjentowi pomocy niezgodnej z prawem. Jak się wydaje, tutaj przede wszystkim 
aktywny byłby sąd gospodarczy, w rozumieniu art. 1 ustawy z 24 maja 1989 r. o rozpoznawaniu 
przez sądy spraw gospodarczych39, z tego względu, że benefi cjentem pomocy jest przedsiębior-
stwo. Pojęcie to jest autonomicznym pojęciem prawa Unii i oznacza każdą jednostkę wykonującą 
działalność gospodarczą niezależnie od jej formy prawnej i sposobu fi nansowania40, natomiast 
niejednokrotnie pojęcie to będzie nakładać się na pojęcie „przedsiębiorcy”, w rozumieniu art. 1 
wskazanej ustawy. Wypada również wspomnieć, że sąd powszechny nie byłby w stanie uznać, że 
droga sądowa nie służy z powodu istnienia właściwości sądu administracyjnego i z tego powodu 
odrzucić pozwu, jeśli sąd administracyjny już uznał się za niewłaściwy i vice versa (art. 1991 k.p.c. 
w zw. z art. 199 §1 pkt 1 k.p.c., a także art. 58 §4 ppsa).

K.p.c. nie zawiera postępowania odrębnego w przedmiocie pomocy państwa, które mo-
głoby posłużyć sądowi cywilnemu albo gospodarczemu (ewentualnie, sądowi pracy) do orze-
czenia zwrotu pomocy. W ten sposób, sąd cywilny musi rozpoznawać roszczenia procesowe 
zmierzające do zarządzenia zwrotu pomocy na zasadach ogólnych, z ewentualnym zasto-
sowaniem przepisów szczególnych względem k.p.c. Powstaje więc naturalne pytanie, w jaki 
proceduralny sposób powód miałby sformułować swoje roszczenie procesowe, dokładnie okre-
ślając żądanie pozwu (art.  187 § 1 pkt 1 k.p.c.), a ewentualnie określając też żądanie innego 
pisma procesowego. Powstaje również pytanie, jakie są konsekwencje naruszenia art. 108 
ust. 3 zd. 3 TFUE, które mają być przedmiotem żądania wywiedzionego przed sądem cywilnym 
(gospodarczym).

Art. 108 ust. 3 zd. 3 TFUE tworzy normę o charakterze bezwzględnie obowiązującym, po-
siadającą przymiot pierwszeństwa właściwego prawu Unii. Z racji waloru skutku bezpośrednie-
go jest ona możliwa do powołania przez jednostkę. Należy więc zauważyć, mając na uwadze, 
że „ustawa” w rozumieniu art. 58 § 1 k.c. to wszystkie normy prawne obowiązujące powszech-
nie41, że niezgodność z art. 108 ust. 3 zd. 3 TFUE będzie powodować nieważność czynności 
prawnej niezgodnej z tym przepisem jako sprzecznej z ustawą. Tego typu wniosek jest kompa-
ratystycznie wspierany przez fakt, że treść art. 58 § 1 k.c. jest zbliżona do treści art. 134 nie-
mieckiego Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)42, a zarazem ten ostatni przepis jest interpretowany 

38 W tym miejscu można zasygnalizować, że przypisywalność nie zajdzie, gdy taki podmiot będzie działać w danych warunkach samodzielnie, bez 
wpływu państwa członkowskiego, a orzecznictwo TSUE dostarcza wskazówek, z pomocą których można ocenić w warunkach danej sprawy czy dane 
działanie może być przypisane do państwa i stanowi zaangażowanie zasobów państwowych (zob. wyr. TS: z 17.03.1993 r. w sprawach połączonych 
C-72/91 oraz C-73/91 Firma Sloman Neptun Schiffahrts AG v. Seebetriebsrat Bodo Ziesemer der Sloman Neptun Schiffahrts AG, ECLI:EU:C:1993:97, 
pkt 19 i z 16.05.2002 r. w sprawie C-492/99 Republika Francuska v. Komisja (‘Stardust Marine’), ECLI:EU:C:2002:294, pkt 54–57.
39 T. j. Dz.U. 2015, poz. 127, 978
40 Wyr. TS: z 10.01.2006 r. w sprawie C-222/04 Ministero dell’Economia e delle Finanze v. Cassa di Risparmio di Firenze SpA, Fondazione Cassa 
di Risparmio di San Miniato i Cassa di Risparmio di San Miniato SpA, ECLI:EU:C:2006:8, pkt 107; z 11.07.2006 r. w sprawie C-205/03 P Federación 
Española de Empresas de Tecnología Sanitaria (FENIN) v. Komisja, ECLI:EU:C:2006:453, pkt 25.
41 Tak wyr. SN z dnia 23.01.2014, II CSK 251/13, Legalis nr 924851, a także (Machnikowski, 2016), w komentarzu do art. 58 k.c., nb. 8.
42 Który stanowi, że Ein Rechtsgeschäft, das gegen ein gesetzliches Verbot verstößt, ist nichtig, wenn sich nicht aus dem Gesetz ein anderes ergibt, 
w wersji angielskiej A legal transaction that violates a statutory prohibition is void, unless the statute leads to a different conclusion, por. http://www.
gesetze-im-internet.de/bgb/__134.html oraz http://www.gesetze-im-internet.de/englisch_bgb/englisch_bgb.html (26.08.2016).
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w praktyce sądów niemieckich jako powodujący nieważność czynności prawnej43, niezależ-
nie od ewentualnych decyzji Komisji w przedmiocie zgodności pomocy z jednolitym rynkiem 
wewnętrznym.

Wydaje się dalej, że naruszenie art. 108 ust. 3 zdanie trzecie TFUE – jako materia prawa 
konkurencji UE – może być potraktowane jako czyn nieuczciwej konkurencji, o którym mowa 
w art. 3 ust. 1 ustawy z  16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (uznk), które-
go konsekwencją jest możliwość skorzystania ze środków prawnych przewidzianych tą ustawą. 
W myśl tego przepisu, czynem nieuczciwej konkurencji jest działanie sprzeczne z prawem lub 
dobrymi obyczajami, jeżeli zagraża lub narusza interes innego przedsiębiorcy lub klienta. Należy 
przyznać, że norma prawna z art. 108 ust. 3 zd. 3 TFUE jest normą prawną, z której jednostki 
wywodzą uprawnienia, mającą skutek bezpośredni. Skoro zaś niezbędnym elementem środka 
pomocowego jest to, że jego benefi cjent otrzymuje selektywną korzyść, która polepsza jego 
pozycję na rynku, stanowiąc co najmniej potencjalne zakłócenie konkurencji z samej swojej 
natury, to należy uznać, że podmioty również działające na rynku i odczuwające polepszenie 
sytuacji benefi cjenta (a więc w pierwszym rzędzie konkurenci benefi cjenta) będą mogli się do-
magać, aby takie naruszenie konkurencji ustało. W tym zakresie można odnotować – tytułem 
argumentu komparatystycznego – że takie powództwa konkurentów o naruszenie konkurencji, 
materialnoprawnie oparte na art. 108 ust. 3 zdanie trzecie TFUE, są uznawane za dopuszczal-
ne w innych krajowych porządkach prawnych44. Jednakże, w tym zakresie należy zauważyć, 
że konsekwencją naruszenia art. 108 ust. 3 zd. 3 TFUE powinno być zwrócenie pomocy, a nie 
przyznanie jej powodowi – konkurentowi benefi cjenta. Ten ostatni, jak się wydaje, mógłby jed-
nak domagać się na podstawie art. 108 ust. 3 zdanie trzecie TFUE w zw. z art. 18 ust. 1 pkt 1 
i 2 uznk wstrzymania wypłaty pomocy benefi cjentowi lub zwrotu tej pomocy przez benefi cjenta 
na rzecz podmiotu, który ją przyznał. Procesowo rzecz ujmując, zaszłaby tutaj dość nietypowa 
sytuacja współuczestnictwa materialnego po stronie pozwanej (art. 72 § 1 k.p.c.), pomiędzy 
podmiotem przyznającym pomoc a benefi cjentem, bowiem ich obowiązki byłyby oparte na 
tej samej podstawie faktycznej i prawnej, wynikającej z art. 108 ust. 3 zd. 3 TFUE. Jednakże, 
w takim procesie powód nie tyle domagałby się świadczenia na swoją rzecz, a powstrzymania 
się przez współuczestników od zapłaty i przyjęcia pomocy lub zarządzenia zwrotu między nimi 
(którzy to współuczestnicy zapewne takiemu roszczeniu sprzeciwialiby się). Wydaje się więc, że 
na poczet objęcia współuczestników mocą wiążącą wyroku, zapewniającą skuteczność art. 108 
ust. 3 zd. 3 TFUE, tego typu roszczenie musi wymagać współuczestnictwa koniecznego (art. 78 
§ 2 k.p.c.)45. Można zasygnalizować jednak, że roszczenia odszkodowawcze konkurenta bene-
fi cjenta faktycznie związane z art. 108 ust. 3 zd. 3 TFUE i skierowane przeciwko benefi cjentowi, 
a także roszczenia odszkodowawcze konkurenta przeciwko państwu z tytułu szkody dozna-

43 Wyr. Trybunału z dnia 11.09.2014, sprawa C-572/12 Komisja Europejska przeciwko Republice Federalnej Niemiec, EU:C:2014:2193, pkt 13.
44 Sprawa C-1/09 CELF, pkt 6, której stan faktyczny jest również przykładem zwalczania ważności środka pomocowego przez konkurenta; zob. wyr. TS 
z 12.02.2008 r. w sprawie C-199/06 Centre d’exportation du livre français (CELF) i Ministre de la Culture et de la Communication v. Société internationale 
de diffusion et d’édition (SIDE), ECLI:EU:C:2008:79, pkt 26, a także wyr. TS z 11.07.1996 r. w sprawie C-39/94 Syndicat français de l’Express interna-
tional (SFEI) i inni v. La Poste i inni, ECLI: EU:C:1996:285, pkt 12.
45 Powstaje tutaj pytanie, w jaki sposób wpływa to na właściwość sądu cywilnego albo gospodarczego w warunkach współuczestnictwa konieczne-
go. Zasygnalizować tutaj można, że ów drugi współuczestnik determinowałby, który z tych wydziałów jest właściwy; zależałoby to od jego statusu jako 
przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy o rozpoznawaniu przez sądy spraw gospodarczych albo braku takiego statusu. Nie wydaje się, aby sam tylko wy-
bór sądu gospodarczego lub cywilnego wpływał na skuteczność roszczenia o zwrot pomocy, co sprawia, że zasada autonomii proceduralnej miałaby 
zastosowanie.
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nej przez przyznanie bezprawnej pomocy, nie wydają się już obłożone współuczestnictwem 
koniecznym.

Dzieje się tak, albowiem art. 108 ust. 3 zd. 3 TFUE nie zapewnia podstawy prawnej do żąda-
nia odszkodowania od benefi cjenta pomocy (Bacon, 2013, s. 550; Keppenne i Caviedes, 2013, 
s. 984), przy czym żądanie naprawienia szkody z tytułu czynu niedozwolonego od tego podmiotu 
może być możliwe na podstawie normy krajowej (zob. też komparatystycznie: Knade-Plaskacz, 
2013, s. 142)46. Państwo członkowskie zaś odpowiada odszkodowawczo bezpośrednio na pod-
stawie prawa Unii47. 

Prócz wyżej opisanego roszczenia o zapobiegnięcie albo wstrzymanie i zwrot pomocy, 
art. 108 ust. 3 zd. 3 TFUE może być powołany również w ramach innych środków prawnych. 
Zasygnalizować można, że nadaje się ów do wykazania interesu prawnego na potrzeby wnio-
sku o zabezpieczenie48. Można również zauważyć, że art. 108 ust. 3 zd. 3 TFUE może zostać 
zastosowany w ramach powództwa o uznanie czynności dłużnika za bezskuteczną względem 
powoda (art. 527 i następne k.c., tzw. skarga pauliańska), gdy benefi cjent, niezgodnie z warun-
kami aktu przyznania pomocy (np. umowy), przekazuje otrzymaną korzyść innemu podmiotowi, 
na przykład poprzez nieodpłatny przelew wierzytelności albo darowiznę. Kolejnym praktycznym 
sposobem wykorzystania art. 108 ust. 3 zdanie trzecie TFUE jest powództwo przeciwegzekucyj-
ne, o którym mowa w art. 840 § 1 pkt 1 k.p.c., w związku z pozostałymi w obrocie bankowymi 
tytułami egzekucyjnymi (dalej: bte) i wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości w sprawie Trapeza 
Eurobank49. W tym orzeczeniu Trybunał uznał, że prawo do prowadzenia egzekucji przymuso-
wej na podstawie zwykłego dokumentu prywatnego (do czego sprowadza się bte) może stano-
wić środek pomocy, a więc art. 108 ust. 3 zdanie trzecie TFUE może być podniesiony przeciwko 
takiemu tytułowi wykonawczemu w powództwie przeciwegzekucyjnym. Jak się wydaje, bte 
spełnia warunek selektywności (skoro obecnie mogą z niego skorzystać tylko te banki, które 
zawczasu wystawiły taki tytuł egzekucyjny), a także stanowi przypisywalne państwu, będąc nie-
konstytucyjne uprawnieniem ustawowym. Owe uprawnienie zwalnia również używający go bank 
z normalnych opłat sądowych ponoszonych w procesie, co stanowi o zaangażowaniu zasobów 
państwowych. W związku z liberalizacją sektora bankowego i niezaprzeczalnym polepszeniem 
pozycji banku w stosunku do pozostałych uczestników rynku kredytowego, zachodzi również po-
tencjalny wpływ na wymianę handlową i zakłócenie konkurencji50, a więc spełnione są przesłanki 
z art. 107 ust. 1 TFUE.

46 Sprawa C-39/94 SFEI, pkt 75, wyr. TS z 18.12.2008 r. w sprawie C-384/07 Wienstrom GmbH v. Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit, 
ECLI:EU:C:2008:747, pkt 29, zdanie ostatnie, a także pkt 53–55 Komunikatu Komisji. A. Knade-Plaskacz zwraca uwagę, że roszczenie odszkodowawcze 
może pojawić się w następujących „konfi guracjach” : powód–konkurent benefi cjenta i pozwany–państwo członkowskie, powód–konkurent benefi cjenta 
i pozwany–benefi cjent pomocy, powód-–benefi cjent pomocy–państwo członkowskie oraz w „innych wypadkach”. Jak się wydaje, „inne wypadki” mogą 
obejmować roszczenie państwa członkowskiego przeciwko benefi cjentowi pomocy (odwrócony skutek wertykalny), gdy benefi cjent uzyskał pomoc z na-
ruszeniem art. 108 ust. 3 zd. 3 TFUE w sposób zawiniony, np. przedstawiając podrobione lub przerobione dokumenty, mające np. świadczyć o statusie 
mikro-, małego lub średniego przedsiębiorstwa (MŚP) po jego stronie bądź o spełnieniu warunków zwolnienia blokowego lub de minimis, co skutkowało 
szkodą dla Skarbu Państwa lub j.s.t. i bezpodstawnym wzbogaceniem benefi cjenta pomocą.
47 W tym momencie można przypuścić, że potencjalne roszczenie odszkodowawcze przeciwko benefi cjentowi będzie mogło skorzystać art. 422 k.c., 
jeśli benefi cjent był świadomy szkody konkurenta i korzystał z niej. Może to pomóc dowodowo potencjalnemu konkurentowi-powodowi, skoro wska-
zuje się, że pomiędzy zachowaniem osoby korzystającej ze szkody a szkodą nie musi być adekwatnego związku przyczynowego (Karaszewski, 
2014, nb. 10).
48 Zob. wyr. SO w Warszawie z 18.02.2014 r., II Co 8/14, a także pkt 56 i następne Komunikatu Komisji.
49 Wyr. TS z 16.04.2015 r. w sprawie C-690/13 Trapeza Eurobank Ergasias AE v. Agrotiki Trapeza tis Ellados AE (ATE) i Pavlos Sidiropoulos, 
ECLI:EU:C:2015:235, pkt 28.
50 Po np. wyr. TS z 30.04.2009 r. w sprawie C-494/06 P Komisja v. Rebublika Włoska i Wam SpA, ECLI:EU:C:2009:272, pkt 50–54.
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Kolejnym możliwym środkiem wykorzystania art. 108 ust. 3 zdanie trzecie TFUE wydaje się 
być powództwo o ustalenie, o którym mowa w art. 189 k.p.c., przede wszystkim w celu ustalenia 
nieważności danej czynności prawnej, jako sprzecznej z art. 108 ust. 3 zd. 3 TFUE. Można odno-
tować, że SN dopuścił już możliwość stwierdzenia nieważności czynności prawnej z tego tytułu, 
stwierdzając, że art. 3531 k.c. jest ograniczony m.in. prawem pomocy państwa51.

Podmiot, który udzielił pomocy (a więc np. gmina), może również skorzystać z powództwa 
o zapłatę w razie osobistego dochodzenia zwrotu pomocy na swoją rzecz; w takim wypadku za-
uważono w orzecznictwie SN, że benefi cjentowi nie służy zarzut oparty na art. 5 k.c.52, ale można 
znaleźć również rozstrzygnięcia dopuszczające taki zarzut53.

Na koniec wątku cywilnoprawnego należy zasygnalizować, że interpretacja art. 107 ust. 1 
TFUE i stosowanie art. 108 ust. 3 zd. 3 TFUE może okazać się konieczne w ramach postępowań 
prowadzonych na podstawie ustawy z 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe54 i ustawy z 15 maja 
2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne55, w ten sposób, aby niewypłacalny dłużnik nie otrzymał nie-
zgodnej z prawem pomocy państwa, będąc podmiotem w trudnej sytuacji56.

VI. Wnioski
Jak wynika z przeprowadzonej wyżej analizy, prawo polskie zawiera środki mogące posłużyć 

do wdrożenia art. 108 ust. 3 zd. 3 TFUE. Środki te są jednak rozproszone pomiędzy właściwością 
sądu administracyjnego i właściwością sądu powszechnego, a niekiedy pojawia się ryzyko za-
grożenia skuteczności klauzuli standstill, podobnie jak w trybie windykacji pomocy na podstawie 
decyzji Komisji Europejskiej (Por. Baran. W: w Biernat i Dudzik, 2010, s. 351 i nast.). 

Wydaje się, że tytułem roboczej reguły kolizyjnej można wskazać, że sąd administracyjny po-
siada skuteczniejsze instrumentarium do kontroli ważności aktu pomocy i regulowania obowiązków 
organu, który go wydał, natomiast sąd powszechny (zwłaszcza sąd cywilny albo gospodarczy) 
posiada środki mogące posłużyć do uregulowania obowiązków benefi cjenta, w tym nakazania 
mu w trybie uznk powstrzymania się od przyjęcia pomocy lub nakazania mu jej zwrotu. Niemniej, 
brak jest wyraźnej „pomocowej” kompetencji sądów powszechnych i szczególnych do orzekania 
w przedmiocie zapobiegania i zwrotu pomocy, a wypowiedzi orzecznicze w przedmiocie art. 108 
ust. 3 zd. 3 TFUE są nieliczne. Wydaje się więc – zwłaszcza, że można znaleźć w orzecznictwie 
takie rozstrzygnięcia, które nie dają się uzasadnić z punktu widzenia art. 108 ust. 3 zd. 3 TFUE57 – 

51 Wyr. SN z 5.06.2014 r., IV CSK 585/13, LEX nr 1511590, gdzie Sąd Najwyższy zważył, że „pojęcie ustawy, którym posługuje się art. 3531 k.c., obej-
muje nie tylko przepisy odnoszące się do stosunków cywilnoprawnych, ale także przepisy prawa publicznego. Ponadto pojęciem ustawy należy objąć nie 
tylko przepisy prawa wewnętrznego, ale także przepisy obowiązujące na mocy umów międzynarodowych, w tym więc przepisy prawa wspólnotowego, 
w tym przypadku, odnoszące się do pomocy publicznej”.
52 Wyr. SN z 25.11.2011 r., II CSK 111/11, LEX nr 1129094, gdzie wskazano, że przy zwrocie bonifi katy (pomocy wykorzystanej niezgodnie z przezna-
czeniem) na rzecz gminy można było doszukać się „niemożności postawienia powódce zarzutu nadużycia prawa (art. 5 k.c.) w ustalonych okolicznoś-
ciach sprawy”, a sąd II instancji „trafnie przy ocenie możliwości zastosowania w sprawie art. 5 k.c. uwzględnił, że powódka dochodziła zwrotu pomocy 
publicznej wykorzystanej przez pozwaną niezgodnie z jej przeznaczeniem”.
53 Wyr. SN z 16.02.2012 r., IV CSK 260/11, LEX nr 1212824.
54 Dz.U. 2015, poz. 233 ze zm.
55 Dz.U. 2015, poz. 978 ze zm.
56 Zob. Komunikat Komisji – Wytyczne dotyczące pomocy państwa na ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorstw niefi nansowych znajdujących się 
w trudnej sytuacji (Dz. Urz. UE 2014 C/1).
57 Zob. wyr. SA w Warszawie z  18.06.2013 r., VI ACa 74/13, LEX nr 1383574, gdzie można odczytać następujący passus : „(…) nadzór nad udzie-
laniem pomocy publicznej wprowadziła do prawa wspólnotowego norma art. 88 ust. 3 Traktatu WE, który jednoznacznie zastrzegał funkcję nadzorczą 
wyłącznie dla Komisji Europejskiej. Przed 1 maja 2004 organem nadzorującym udzielanie pomocy publicznej przedsiębiorcom na terenie RP był Prezes 
Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Od czasu akcesji Polski do Unii Europejskiej Prezes UOKiK, zgodnie z art. 31 ust. 2 ustawy z 30 kwietnia 
2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, pozostaje jedynie organem monitorującym pomoc publiczną. Z tych względów 
w ocenie Sądu Apelacyjnego trafnie Sąd Okręgowy zauważył, iż zawarte przez strony porozumienie nie było jak do tej pory przedmiotem decyzji, ani 
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pożądane byłoby de lege ferenda wprowadzenie stosownego trybu zapobiegania i zwrotu pomocy 
niezgodnej z prawem do ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej. 
Na koniec wywodu – będącego głosem w dyskusji nad skutecznością prawa pomocy państwa – 
należy zasygnalizować problem zwrotu pomocy niezgodnej z prawem w sytuacji, gdy jej źródłem 
jest akt powszechnie obowiązujący w randze ustawy. Ani sąd administracyjny, ani sąd powszechny 
nie mają generalnej kompetencji do wyeliminowania takiego aktu z obrotu prawnego, albowiem 
tego typu kompetencja należy do Trybunału Konstytucyjnego. Podmiot pokrzywdzony pomocą 
niezgodną z prawem, przyznaną bezpośrednio działaniem przepisu ustawy, jest zmuszony podej-
mować próby jednostkowego zwalczania pomocy względem benefi cjenta (na przykład poprzez 
roszczenie oparte na uznk, zawierające jednocześnie wniosek o pominięcie krajowych przepisów, 
jako niezgodnych z art. 108 ust. 3 zd. 3 TFUE) i próbować zwalczyć taką bezprawność poprzez 
zadanie przez sąd pytania prawnego, o którym mowa w art. 61 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 
2015 r. o Trybunale Konstytucyjnym58.
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I. Wprowadzenie

Szacowanie szkód składa się zwykle z dwóch etapów. Na pierwszym etapie ustalany jest 
tzw. scenariusz alternatywny, wskazujący, co by się stało, gdyby do zmowy nie doszło. Etap ten jest 
szczególnie istotny, gdyż sam fakt zaistnienia zmowy nie oznacza koniecznie, że doszło do szkody. 
Dlatego też ważne jest ustalenie, na czym zmowa polegała i jakie były jej prawdopodobne skutki. 

Na etapie drugim dokonywany jest wybór metody, na podstawie której szacuje się szkody. 
Poszczególne metody mają różne wymagania odnośnie do danych i oparte są na różnych zało-
żeniach. Wybór metody zwykle odbywa się po zapoznaniu się ze szczegółami sprawy i w dużym 
stopniu zależy od dostępnych danych oraz konieczności przyjęcia ewentualnych założeń.

Niniejszy artykuł omawia istotne szczegóły obydwu etapów. Część druga wskazuje na prak-
tyczne aspekty, które mogą być wzięte pod uwagę przy ustalaniu scenariusza alternatywnego. 
Kolejne części przedstawiają wachlarz dostępnych metod. Część szósta daje praktyczne rady, 
w jaki sposób dokonać wyboru metody.

II. Ustalenie zasadności roszczenia

Oszacowanie szkody spowodowanej przez zmowę przetargową może wymagać ustalenia, 
w jaki sposób do tej szkody doszło. Mechanizm powstania szkody może zależeć od formy zmowy 
przetargowej (OECD, 2012). Przykładowo, w przypadku gdy uczestnicy zmowy zdecydowali się 
nie dostarczyć części ofert przetargowych albo wycofać część przedstawionych ofert, można do-
patrywać się źródła szkody w zaniżonej liczbie przedstawionych ofert przetargowych. W przypadku 
zaś gdy uczestnicy zmowy zdecydowali się przedstawić mocno zawyżone oferty przetargowe, 
szkoda może wynikać z niekonkurencyjnego poziomu przedstawionych ofert.

W szacowaniu szkód istotne jest opracowanie scenariusza alternatywnego opisującego sy-
tuację, jaka by zaistniała, gdyby do zmowy nie doszło (Verboven i van Dijk, 2008). Przykładowo 
można wskazać, że w przypadku braku zmowy wycofane oferty przetargowe nie byłyby wycofane. 
Scenariusz alternatywny może też uwzględnić sytuację, w której przedstawione oferty nie byłyby 
w sposób niekonkurencyjny zawyżone.

Scenariusz alternatywny może również wskazać, w jaki sposób powstałe szkody dzielą się 
pomiędzy bezpośrednimi a pośrednimi poszkodowanymi (Verboven i van Dijk, 2009). W przypadku 
przetargów publicznych szacowana suma odszkodowania może głównie dotyczyć bezpośrednich 
poszkodowanych. Przykładowo, w przypadku zmowy przetargowej dotyczącej budowy dróg, sza-
cowanie wysokości powstałych szkód może głównie dotyczyć bezpośredniego poszkodowanego, 
jakim jest urząd zlecający budowę dróg. Trudno wtedy dociec, jakie były dalsze skutki zawyżonych 
kosztów budowy dróg. Z kolei w przypadku gdy zmowa dotyczyła kontroli biletów w transporcie 
publicznym, może być konieczne uwzględnienie dalszych poszkodowanych (tj. pasażerów), jeśli 
wzrost kosztów transportu przełożył się na wzrost kosztów biletów. 

Opracowanie scenariusza alternatywnego jest istotne, gdyż sam fakt zaistnienia zmowy kar-
telowej nie oznacza koniecznie, że organizator przetargu zaznał szkody. Istnieje wiele powodów, 
dla których dana zmowa może nie wywrzeć znaczącego wpływu na rynek. Po pierwsze, uczestnicy 
zmowy mogli nie dotrzymać uzgodnionych warunków. W rezultacie, wysokość złożonych ofert 
przetargowych mogła mocno odbiegać od ustalonych ofert.
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Po drugie, organizator przetargu mógł podjąć działania mające na celu ograniczenie poten-
cjalnych antykonkurencyjnych skutków ewentualnej zmowy. Przykładowo, wprowadzenie ceny 
maksymalnej mogło w sposób znaczący ograniczyć pole manewru fi rm biorących udział w zmo-
wie. Wówczas, uzyskana cena w przetargu mogła nieznacznie odbiegać od ceny, jaka by miała 
miejsce, gdyby do zmowy nie doszło.

Po trzecie, przetarg mógł przyciągnąć uczestników niebiorących udziału w zmowie. Ich 
ewentualny udział w przetargu mógł zmusić uczestników zmowy do przedstawienia bardziej kon-
kurencyjnych ofert. W rezultacie, uzyskana cena mogła być zbliżonej wysokości do ceny, jaka by 
była zaobserwowana, gdyby uczestnicy przetargu nie zdecydowali się wziąć udziału w zmowie.

Po czwarte, sposób osiągnięcia zmowy może być nieefektywny. Przykładowo, wprowadze-
nie przez uczestników zmowy systemu kompensaty przegrywających ofert może zaburzyć sku-
teczność zmowy i doprowadzić do zaniżania ofert (Asker, 2010). Taki system może wymagać od 
uczestników zmowy zadeklarowania wysokości konkurencyjnych ofert przetargowych, które by 
złożyli, gdyby do zmowy nie doszło. Jeśli wysokość kompensaty jest proporcjonalna do różnicy 
pomiędzy wysokością uzgodnionej oferty przetargowej a wysokością zadeklarowanej konkuren-
cyjnej oferty, uczestnicy zmowy mogą zaniżać wysokość deklarowanych konkurencyjnych ofert 
w celu zwiększenia kompensaty. Zaniżanie deklarowanych ofert może mieć bezpośredni wpływ 
na wysokość uzgodnionej wygrywającej oferty przetargowej. W rezultacie wygrywająca oferta 
przetargowa może być niewiele wyższa od wygrywającej oferty przetargowej, jaka miałaby rze-
czywiście miejsce, gdyby do zmowy nie doszło.

Opracowanie scenariusza alternatywnego może więc wymagać nie tylko wskazania, w jaki 
sposób do szkody mogło dojść, lecz także przeanalizowania ewentualnych okoliczności mających 
negatywny wpływ na wysokość szkody. Te dwa aspekty szacowania szkód mogą być źródłem 
konfl iktu pomiędzy stroną ubiegającą się o odszkodowanie a stroną, która to odszkodowanie ma 
wypłacić. Ubiegając się o odszkodowanie, poszkodowany może się skupić na okolicznościach 
prowadzących do powstania szkód, pomijając ewentualne okoliczności mające negatywny wpływ 
na wysokość powstałej szkody. Oskarżony może z kolei skupić się na okolicznościach łagodzą-
cych, pomijając fakt, że do szkody i tak doszło.

Do oszacowania szkód nie jest konieczne opracowanie kompletnego scenariusza alternatyw-
nego. Może się on koncentrować na kluczowych zmiennych charakteryzujących dany przetarg, 
takich jak na przykład wygrywająca oferta. Przy takim podejściu, szacowanie szkód wymaga jedy-
nie wskazania ceny, która miałaby miejsce, gdyby do zmowy nie doszło. Wysokość szkody można 
ustalić poprzez porównanie tej ceny z ceną, która rzeczywiście miała miejsce. Nie jest konieczne 
ustalenie, o ile zmieniłyby się wszystkie przedstawione oferty czy też określenie dokładnej liczby 
ofert, która zostałaby złożona w przypadku niezaistnienia zmowy.

Scenariusz alternatywny można opracować przy użyciu metod porównawczych, metod opartych 
na analizie kosztów oraz metod symulacyjnych (Garcés i Davis, 2009). Wybór odpowiedniej metody 
jest często podyktowany dostępnością danych i wiarygodnością założeń leżących u jej podstaw. 
Przykładowo, metody porównawcze wymagają danych zarówno na temat przetargów będących 
pod wpływem zmowy przetargowej, jak i tych, w których do zmowy nie doszło. Metody opierające 
się na analizie kosztów oraz metody symulacyjne nie wymagają zastosowania danych na temat 
przetargów, w których do zmowy nie doszło. Mogą za to nakładać bardziej restrykcyjne założenia 
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dotyczące struktury kosztów czy też formy konkurencji, jaka by miała miejsce, gdyby uczestnicy prze-
targu zaniechali zmowy. Poszczególne metody zostały opisane w dalszych częściach tego rozdziału.

III. Metody porównawcze
1. Uwagi wstępne

Oszacowanie szkody wynikającej ze zmowy przetargowej wymaga wskazania cen, jakie 
miałyby miejsce, gdyby do zmowy nie doszło. Ceny te są siłą rzeczy hipotetyczne. Nie jest bo-
wiem możliwe przeprowadzenie eksperymentu polegającego na równoczesnym dopuszczeniu 
do zmowy przetargowej w jednym przetargu i zaniechaniu jakiejkolwiek zmowy przetargowej 
w innym, identycznym przetargu. Taki eksperyment pozwoliłby dokładnie zmierzyć wpływ zmowy 
na ceny. Nie jest on jednak możliwy ze względów praktycznych. Stosowane metody muszą się 
więc opierać na mniej bezpośrednich porównaniach.

Metody porównawcze wychodzą z założenia, że konkurencyjne ceny w przetargach, w któ-
rych do zmowy doszło, można oszacować poprzez porównanie tych przetargów z innymi przetar-
gami, w których zmowy nie było. Mogą one dotyczyć porównania w ramach tego samego rynku 
lub porównania z innym wystarczająco podobnym rynkiem. Metody porównawcze dopuszczają 
pewne rozbieżności pomiędzy porównywanymi rynkami. Metody ekonometryczne mogą zostać 
użyte w celu uwzględnienia tych rozbieżności (Greene, 2012).

Do zastosowania metod porównawczych może posłużyć jedno z trzech wymienionych poniżej 
podejść. Pierwsze podejście opiera się na metodzie przekrojowej opartej na danych dotyczących 
przetargów w okresie trwania zmowy, w których do zmowy nie doszło, w celu oszacowania kon-
kurencyjnych cen (cross-section analysis). Mogą to być przetargi w ramach tego samego rynku, 
które nie były objęte podejrzeniem o zmowę przetargową czy też przetargi występujące na po-
równywalnych rynkach. 

Drugie podejście oparte jest na porównaniu w czasie (before and after analysis). W ramach 
tego podejścia dane dotyczące fi rm czy rynku objętych zmową w okresie trwania zmowy porówny-
wane są do danych dotyczących tych samym fi rm czy rynku w okresie przed i /lub po jej ustaniu. 

Trzecie podejście polega na połączeniu metody przekrojowej z metodą porównania w cza-
sie do opracowania scenariusza alternatywnego (difference-in-differences analysis). Metoda ta 
polega na porównaniu w czasie różnic pomiędzy cenami na rynku objętym zmową z cenami ob-
serwowanymi na rynku, na którym nie padło podejrzenie o zmowę. 

Wybór poszczególnej metody zależy w dużym stopniu od dostępności danych niezbędnych do 
jej zastosowania, jak również – stopnia spełnienia założeń leżących u jej podstaw. Opis dostępnych 
metod porównawczych, ich wymagania dotyczące danych, jak również zalety oraz ewentualne 
trudności związane z ich zastosowaniem opisane są w kolejnych podpunktach niniejszego artykułu. 

2. Metody przekrojowe

Szacowanie szkody wynikającej ze zmowy przetargowej można przeprowadzić na podstawie 
przetargów nieobjętych zmową w okresie trwania zmowy, które mogą posłużyć do opracowania sce-
nariusza alternatywnego. Szacowanie szkody wynikającej ze zmowy przetargowej na danym sektorze 
rynku w danym obszarze geografi cznym może się opierać na porównaniu tego sektora z tym samym 
sektorem w innym obszarze geografi cznym, innym sektorem tego samego rynku lub innym podobnym 
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rynkiem. Przykładowo, szkody zaistniałe w wyniku zmowy w przetargach na kontrolę biletów w jed-
nym mieście można spróbować oszacować na podstawie danych na temat przetargów na kontrolę 
biletów w innym mieście. Do szacowania szkód wynikających ze zmowy na zakup konserw dla woj-
ska mogą z kolei posłużyć ceny konserw w supermarketach. Dodatkowo, w celu oszacowania szkód 
powstałych w wyniku zmowy przetargowej występującej w części przetargów na danym rynku można 
wykorzystać dane dotyczące pozostałych przetargów nieobjętych zmową w analizowanym okresie. 

Rzetelność metod przekrojowych jest ściśle związana z podobieństwem porównywanych 
przetargów oraz uwzględnieniem ewentualnych różnic występujących pomiędzy nimi. Ewentualne 
różnice pomiędzy rynkami czy analizowanymi przetargami mogą się wiązać z różnicami dotyczą-
cymi popytu, kosztów czy struktury rynku. Metody ekonometryczne mogą pozwolić w pewien spo-
sób uwzględnić ewentualne różnice pomiędzy porównywanymi przetargami. Głównym celem tych 
metod jest znalezienie relacji pomiędzy cenami a innymi zmiennymi istotnie na nie wpływającymi. 
Uwzględnienie zmiennych kosztowych w estymowanej funkcji ceny może ułatwić szacowanie 
szkód w przypadku, gdy obserwowane są różnice kosztów pomiędzy poszczególnymi przetargami. 

Głównym wyzwaniem stojącym przed zastosowaniem metod przekrojowych jest dostępność 
danych dotyczących porównywalnych przetargów. Może również pojawić się problem identyfi ka-
cji przetargów rzeczywiście nieobjętych zmową. Zastosowanie metod przekrojowych opiera się 
bowiem na założeniu dobrze funkcjonującej konkurencji na porównywanych rynkach czy przetar-
gach uznanych za nieobjęte zmową przetargową. W rzeczywistości jednak na porównywanych 
rynkach może dochodzić do antykonkurencyjnych zachowań. Mogą na to wskazywać decyzje 
urzędu antymonopolowego albo toczące się postępowania. 

Błędy mogą również powstać, gdy brakuje jednoznacznych informacji, wskazujących, w któ-
rych konkretnie przetargach doszło do zmowy. Sam fakt, że nie doszło do oskarżenia odnośnie 
do zaistnienia zmowy w danym przetargu nie oznacza bowiem, że tej zmowy w istocie nie było. 
Możliwe jest, że zmowa miała tam również miejsce, ale niewystarczający materiał dowodowy 
nie pozwolił na sformułowanie oskarżenia. W rezultacie zlokalizowanie przetargów, w których do 
zmowy nie doszło w danym okresie, może być utrudnione.

W wyniku potencjalnych antykonkurencyjnych zachowań ceny na porównywanych przetar-
gach mogą znacznie odbiegać od konkurencyjnych cen. Porównanie tych cen do cen na rynku, dla 
którego szkody są szacowane, może więc prowadzić do błędnego wniosku o niewielkim wpływie 
zmowy na obserwowane ceny.

3. Metody oparte na porównaniu w czasie

Metody polegające na porównaniu w czasie wychodzą z założenia, że informacje na temat 
zachowań w przetargach na danym rynku w okresie nieobjętym zmową dają dobrą wskazówkę 
na temat zachowania, jakiego można by się spodziewać w pozostałych przetargach, gdyby nie 
doszło w nich do zmowy przetargowej. W ramach tej metody porównuje się dane dotyczące fi rm 
czy rynków objętych zmową w okresie trwania zmowy do okresu przed i/lub po jej trwaniu. Jej za-
stosowanie jest szczególnie uzasadnione, gdy metody przekrojowe są nieadekwatne i gdy trudno 
zidentyfi kować wystarczająco podobne do rynku, na którym zmowa nie miała miejsca. 

Do porównań w ramach tego samego rynku można używać trzech typów danych. Po pierwsze, 
szkody mogą być oszacowane poprzez porównanie danego przetargu, w którym doszło do zmowy 
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z przetargami, które miały miejsce przed zawiązaniem się zmowy przetargowej. Takie podejście 
zakłada, że warunki rynkowe w okresie przed pojawieniem się pierwszej zmowy były wystarcza-
jąco podobne do warunków rynkowych w okresie, w którym zmowa miała miejsce. Możliwe jest 
jednak, że u podstaw powstania zmowy leżały istotne zmiany na rynku (np. nagła znacząca pod-
wyżka kosztów czy też bankructwa części potencjalnych kandydatów). Wówczas zastosowanie 
danych z okresu poprzedzającego powstanie zmowy może prowadzić do błędnych szacunków.

Po drugie, do oszacowania szkód powstałych w wyniku zmów przetargowych w danym okre-
sie można wykorzystać dane z okresu następującym po ustaniu wszelkich zmów przetargowych. 
Zastosowanie tego typu danych niesie ze sobą pytanie, jak długo można obserwować w czasie 
skutki danej zmowy. Przykładowo, zakończenie zmowy przetargowej może się wiązać z powsta-
niem wojny cenowej. Wówczas obserwowane ceny mogą być o wiele niższe niż ceny, jakie miałyby 
miejsce w przypadku normalnej konkurencji. Użycie tych cen do oszacowania szkody powstałej 
w wyniku zmowy przetargowej może więc prowadzić do zawyżonych szacunków szkody.

Po trzecie, do oszacowania ceny, która miałaby miejsce gdyby do zmowy przetargowej nie 
doszło, można użyć zarówno danych z okresu przed, jak i po zmowie przetargowej. Zastosowanie 
tego podejście wymaga, aby sytuacja panująca na rynku nie zmieniła się istotnie w porównywa-
nych okresach. W przypadku zmiany technologicznej obserwowanej w analizowanych okresach, 
założenie nie byłoby spełnione. 

W zależności od stopnia zaawansowania danej metody, pozwalają one wziąć pod uwagę 
ewentualne różnice pomiędzy danym przetargiem a porównywanymi przetargami. Dostępne me-
tody obejmują bowiem proste metody, takie jak obliczenie średniej ceny, jak i bardziej skompliko-
wane, opierające się na analizie ekonometrycznej. Te bardziej skomplikowane metody pozwalają 
uwzględnić ewentualne różnice pomiędzy przetargami, takie jak np. różnice w kosztach, które 
uczestnik przetargu musiałby ponieść, żeby zrealizować dany projekt czy wpływ zmian popyto-
wych, czy podażowych zachodzących na rynku w poszczególnych okresach. Metoda porównania 
w czasie nie jest uzasadniona, jeżeli pomiędzy porównywalnymi okresami nastąpiły istotne zmiany, 
których wpływu nie można uwzględnić za pomocą metod ekonometrycznych. Podobnie, użycie 
tej metody może nie być adekwatne, gdy okres trwania zmowy nie jest precyzyjnie  określony. 

Wykres 1 ilustruje przykładowe oszacowanie ceny w scenariuszu alternatywnym na podsta-
wie porównania w czasie. Przedstawia on obserwowane ceny oraz ceny, jakie by miały miejsce, 
gdyby do zmowy nie doszło (przerywana linia). Te ostatnie ceny oszacowane są na podstawie 
danych dotyczących przetargów, które miały miejsce w okresie przed i po zmowie przetargowej. 
Do tego celu można użyć mniej lub bardziej zaawansowanych metod. W praktyce metody eko-
nometryczne w celu uwzględnienia ewentualnych różnic pomiędzy poszczególnymi projektami 
(np. wielkość projektu) czy zmian zachodzących na rynku. 

Lee i Hahn (2002) przedstawili ciekawy przypadek szacowania szkód oparty na porównaniu 
w czasie. Oszacowali oni straty powstałe w wyniku zmowy przetargowej dotyczącej prac budow-
lanych w Korei. Do tego celu użyli danych na temat wygrywającej oferty przetargowej, kosztorysu 
inżynieryjnego oraz rodzaju pracy budowlanej za okres styczeń 1995–kwiecień 2000. Według 
autorów, w okresie styczeń 1995–czerwiec 1998 miała miejsce zmowa przetargowa. Wskazali 
oni, że w trzecim trymestrze 1998 r. doszło do załamania zmowy przetargowej w wyniku kryzysu 
fi nansowego. Z tego powodu autorzy zdecydowali się użyć danych za okres lipiec 1998–kwiecień 
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2000 w celu oszacowania konkurencyjnych cen. Przy użyciu metod ekonometrycznych oszacowali 
relacje pomiędzy wygrywającą ofertą a kosztorysem inwestorskim oraz typem pracy. Tak oszaco-
wana funkcja posłużyła do wyznaczenia cen w scenariuszu alternatywnym. Poprzez podstawienie 
wartości kosztorysu inwestorskiego do funkcji ceny oraz odpowiednie skontrolowanie typu pracy 
autorzy oszacowali ceny dla wyznaczonego scenariusza alternatywnego.

4. Łączenie metod porównawczych

Dostępne metody porównawcze mogą być ze sobą łączone. Szacowanie szkód może się 
równocześnie opierać na porównaniu w czasie i porównaniu z podobnymi rynkami. Metoda łą-
czona polega na porównaniu w czasie (okres zmowy z okresem przed i/lub po zmowie) różnicy 
pomiędzy cenami na rynku, na którym doszło do zmowy z cenami na rynku nieobjętym zmową. 

Łączenie metod porównawczych umożliwia przezwyciężenie pewnych problemów związa-
nych z zastosowaniem prostszych metod porównawczych, co z kolei może pozwolić dokładniej 
zidentyfi kować skutki zmowy przetargowej. W porównaniu z metodą porównania w czasie daje 
możliwość wyizolowania wpływu czynników innych niż zmowa przetargowa mających wpływ na 
cenę i zachodzących w okresie zmowy przetargowej. Co więcej, w porównaniu z metodą prze-
krojową pozwala uwzględnić różnice w cenach pomiędzy rynkiem objętym zmową a rynkiem 
porównywanym, gdy różnice te są stałe w czasie. 

Metoda łączona ma dodatkowo tę zaletę, że uwzględnia również wpływ czynników innych 
niż zmowa, ale nieobserwowanych przez ekonometryka, które mogą wpłynąć na ceny. Wymaga 
jednak, aby czynniki te wpływały na ceny na obu rynkach w ten sam sposób. Głównym wyzwa-
niem związanym z jej wykorzystaniem jest więc uwzględnienie odpowiedniego rynku w scenariu-
szu alternatywnym. Musi on odtworzyć w jak najlepszy sposób sytuację, która miałaby miejsce 
w przetargach objętych zmową, gdyby do tej zmowy nie doszło.

Wykres 1. Przykład porównania w czasie

Źródło: opracowanie własne.
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Tabela 1 może zostać użyta jako uproszczony przykład łączenia metod porównawczych. 
Przedstawia ona hipotetyczny przykład porównania cen mleka w przetargach na zakup mleka 
do szkół z cenami mleka w hipermarketach. W porównaniu z okresem przed zawarciem zmowy, 
w okresie trwania zmowy ceny mleka w przetargach wzrosły o 30 groszy na litr1. Zaobserwowany 
wzrost cen nie wynikał zapewne tylko i wyłącznie ze zmowy przetargowej. Warto zauważyć, że 
w tym samym okresie ceny mleka w hipermarketach wzrosły o 20 groszy na litr2. Szkodę więc 
można oszacować poprzez porównanie różnicy cen na rynku, na którym doszło do zmowy (30 gro-
szy) z różnicą cen na porównywanym rynku (20 groszy). Zastosowanie tej metody wskazuje, że 
w wyniku zmowy ceny mleka w przetargach zostały zawyżone o 10 groszy3 na litrze.

Tabela 1. Łączenie metod porównawczych – uproszczony przykład

Okres przed zawarciem zmowy Okres trwania zmowy

Ceny mleka w przetargach 1.40 PLN 1.70 PLN

Ceny mleka w hipermarketach 1.60 PLN 1.80 PLN
Źródło: opracowanie własne.

W praktyce metody łączone opierają się na wykorzystaniu metod ekonometrycznych. Kolejny 
przykład łączenia metod porównawczych został przedstawiony na wykresie 2. Oszacowana szkoda 
stanowi różnicę w cenach pomiędzy rynkiem objętym zmową a porównywanym rynkiem w okresie 
zmowy (czarna strzałka) oraz w okresie przed i po zmowie (szare strzałki). Jak widać na poniższym 
przykładzie w okresie zmowy przetargowej nastąpił wzrost cen na obydwu rynkach. Wzrost ten 

1 1.70 PLN – 1.40 PLN = 0.30 PLN.
2 1.80 PLN – 1.60 PLN = 0.20 PLN.
3 30 groszy – 20 groszy = 10 groszy.

Wykres 2. Przykład łączenia metod porównawczych

Źródło: opracowanie własne.
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nie jest więc skutkiem istnienia zmowy przetargowej. Zastosowanie prostej metody porównania 
w czasie prowadziłoby więc do zawyżonego oszacowania strat związanych z istnieniem zmowy. 
Metoda przekrojowa z kolei mogłaby nie uwzględnić wyższych cen występujących konsekwentnie 
na rynku, na którym miała miejsce zmowa w porównaniu z rynkiem nieobjętym zmową. Użycie 
prostej metody przekrojowej prowadziłoby więc w naszym przykładzie do nieprawidłowego za-
wyżonego oszacowania szkody związanej z istnieniem zmowy przetargowej. 

IV. Analiza kosztów
Szkody powstałe w wyniku zmowy kartelowej można oszacować na podstawie danych kosz-

towych. Podejście to polega na oszacowaniu kosztów, na podstawie których kształtowana jest 
oferta i dodania do nich poziomu marży, której można by się spodziewać, gdyby do zmowy nie 
doszło. Określenie odpowiedniej marży i kosztów może nie być łatwym zadaniem. W przypadku 
określania właściwych kosztów może być istotne wydzielenie kosztów właściwych danemu przed-
sięwzięciu. W przypadku fi rm oferujących szeroki wachlarz usług, może być trudno zidentyfi kować 
koszty, które można by jednoznacznie przypisać do danej działalności.

Określenie odpowiednich kosztów może wymagać zadecydowania czy koszty stałe powin-
ny być wzięte pod uwagę. W przypadku gdy dane koszty byłyby poniesione mimo przegranej 
w przetargu, można się pokusić o stwierdzenie, że koszty te nie są właściwe do szacowania kon-
kurencyjnego poziomu oferty przetargowej. Podobnie koszty poniesione przed przetargiem (np. 
koszty związane z rozwojem technologii) mogą być wykluczone z kosztów branych pod uwagę 
przy szacowaniu szkody, szczególnie, gdy korzyści z poniesionych inwestycji mogą być osiągnięte 
w ramach pozaprzetargowej działalności.

Użycie danych kosztowych może nieść ze sobą pytanie dotyczące podmiotu, którego dane 
kosztowe dotyczą. W przypadku gdy w przetargu biorą udział mniej konkurencyjne fi rmy, zasto-
sowanie kosztów fi rmy wygrywającej przetarg może okazać się niewłaściwym wyborem. Bardziej 
konkurencyjne fi rmy mogą wówczas bazować swoje oferty raczej na spodziewanych kosztach 
konkurentów niż na własnych kosztach.

Wyodrębnienie właściwych kosztów niesie ze sobą również pytanie, na ile koszty z okresu 
zmowy są reprezentatywne. Każdy z uczestników zmowy mógł przecież podejmować mniej wy-
siłków w celu obniżenia kosztów, będąc zapewnionym o wystarczająco wysokim poziomie marży. 

Określenie poziomu marży, na którą uczestnicy przetargu by się zdecydowali, gdyby nie 
brali udziału w zmowie, niesie również ze sobą pewne pytania. Po pierwsze, należy zdecydować, 
jaki rodzaj marży jest brany pod uwagę. Pewnym wyznacznikiem może tu być rodzaj kosztów 
uwzględnionych w analizie. Przykładowo, jeżeli do oszacowania szkody służą koszty zmienne, 
można użyć marży po odliczeniu kosztów zmiennych. Po drugie, pojawia się pytanie, jak osza-
cować marżę, jakiej można by się spodziewać w przypadku braku zmowy. W praktyce może być 
ona oszacowana na podstawie poziomu marży uczestników przetargu z okresu nieobejmujące-
go zmowę, danych na temat marży w innych zbliżonych rynkach czy modelu ekonomicznego 
opisującego zachowania fi rm w danym rynku. Oszacowanie marży może też uwzględniać różne 
czynniki mogące mieć wpływ na zachowanie uczestników przetargu. Przykładowo, w przemyśle 
farmaceutycznym poziom zakładanej marży może być wyższy ze względu na obecność wysokich 
kosztów stałych związanych z badaniami nad nowymi lekami. Oczekiwana marża może też być 
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wyższa w przypadku, gdy dostawca jest u progu swoich możliwości produkcyjnych, gdyż może 
on mieć inne bardziej zyskowne możliwości sprzedaży niż udział w przetargu. Podobnie, poziom 
zakładanej marży może być wyższy w przypadku niewielkiej liczby konkurentów.

Największym problemem szacowania szkód na podstawie analiz fi nansowych może być brak 
dostępnych danych. Dane na temat kosztów i marż stanowią w dużym stopniu tajemnicę han-
dlową. Ofi ary zmów przetargowych mogą nie mieć do nich dostępu. Mogą więc nie być w stanie 
użyć metod opartych na analizie kosztów w celu oszacowania powstałych szkód.

Pewnym sposobem na weryfi kację rzetelności opracowanej metody analizy kosztów jest 
sprawdzenie, w jakim stopniu może ona być użyta do przewidzenia cen w okresie, w którym do 
zmowy nie doszło. Można mianowicie oszacować koszty i marże dla przetargów nieobjętych zmo-
wą i sprawdzić, na ile rzeczywiście osiągnięte ceny są zbliżone do sumy oszacowanych kosztów 
i marży. Taki sposób weryfi kacji rzetelności użytej metody wymaga jednak identyfi kacji przetargów, 
na których zmowa nie miała wpływu, co nie zawsze jest łatwe do wykonania w praktyce. 

V. Metody symulacyjne
Metody symulacyjne szacowania szkód opierają się na stworzeniu modelu ekonomicznego 

opisującego zachowania fi rm na danym rynku. Taki model opisuje, w jaki sposób zmowa prze-
targowa wpływa na poziom cen. Poprzez dopasowanie tego modelu do obserwowanych danych 
empirycznych można oszacować parametry pokazujące, jak cechy analizowanych fi rm wpływają 
na ich zachowania przetargowe. Parametry te mogą następnie być użyte wraz ze stworzonym mo-
delem ekonomicznym w celu oszacowania cen, jakie miałyby miejsce, gdyby do zmowy nie doszło.

Metody symulacyjne mogą być opisane za pomocą następującego bardzo uproszczonego 
przykładu, składającego się z dwóch elementów. Po pierwsze, wiadomo, że w skutek zmowy 
pomiędzy pięcioma uczestnikami przetargu cena osiągnęła poziom 500 000 PLN. Po drugie, 
wiadomo, że zachowania fi rm na tym rynku w przypadku braku zmowy są opisane poprzez na-
stępującą funkcję: cena = a*(6* – liczba uczestników). Parametr a nie jest początkowo znany 
organizatorowi przetargu, gdyż jest związany z informacjami dostępnymi tylko uczestnikom prze-
targu. Może on być oszacowany poprzez zastosowanie metod symulacyjnych. W tym celu, można 
założyć, że powstanie zmowy sprowadza się do osiągnięcia ceny, jaka miałyby miejsce, gdyby 
tylko jeden uczestnik wziął udział w przetargu. Poprzez porównanie rzeczywiście osiągniętej ceny 
(500 000 PLN) z ceną w modelu odpowiadającą jednemu graczowi (cena = 5*a) można obliczyć 
wartość parametru a. Wynosi on 100 000. Podstawiając odkryty parametr (100 000) do funkcji 
ceny odpowiadającej pięciu graczom (cena = a), można oszacować spodziewaną wartość ceny. 
Wynosi ona 100 000 PLN. Powstała szkoda może więc być oszacowana jako różnica pomiędzy 
osiągniętą ceną (500 000 PLN) a ceną, na jaką wskazuje model ekonomiczny (100 000). Wynosi 
ona 400 000 PLN.

Jak wskazano w powyższym przykładzie, metody symulacyjne opierają się na określeniu pa-
rametrów dotyczących analizowanych fi rm i wpływających na ich oferty przetargowe. Parametry 
te mogą być znane, przyjęte, wyznaczone za pomocą prostych obliczeń lub oszacowane poprzez 
zastosowanie metod ekonometrycznych.

Rzetelność metod symulacyjnych jest ściśle związana z wiarygodnością przyjętych założeń 
w modelu ekonomicznym. Natura rynków bywa czasem bardziej skomplikowana niż pozwalają na 
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to istniejące modele ekonomiczne. W celu minimalizacji ewentualnych błędów można się skon-
centrować na jak najlepszym uwzględnieniu głównych czynników mających wpływ na zachowania 
uczestników zmowy.

Sam fakt zastosowania upraszczających założeń w modelu symulacyjnym nie musi prowa-
dzić do błędnych wyników. W związku z tym ewentualne podważanie zastosowanej metodologii 
wydaje się bardziej wiarygodne, jeśli zostanie wykazane, że zastosowane uproszczenia są źród-
łem znaczących błędów. Rzetelność wykonanych symulacji można przykładowo ocenić poprzez 
dokonanie symulacji dla przetargów, w których do zmowy nie doszło. Jeśli rzeczywiście uzyskane 
konkurencyjne ceny odbiegają istotnie od tych oszacowanych na podstawie symulacji, można 
stwierdzić, że zastosowana metoda nie wydaje się wiarygodna.

VI. Względy praktyczne
Jak wskazano powyżej, istnieją różne metody szacowania szkód. Pojawia się więc naturalne 

pytanie, którą metodę wybrać spośród dostępnych metod. Wiarygodność każdej z wyżej przed-
stawionych może w dużym stopniu zależeć od przyjętych założeń. Z tego względu szacowaniu 
szkody często towarzyszy analiza wrażliwości danej metody na przyjęte założenia. Wskazanie, 
że dana metoda jest mało wrażliwa na zmiany w przyjętych założeniach może pomóc wykazać 
wiarygodność danej metody, nawet jeśli oparta jest ona na bardzo upraszczających założeniach.

Często wybór metody jest podyktowany dostępnością danych. Przykładowo, szacowanie szkód 
raczej nie odbędzie się na podstawie porównania z podobnym rynkiem, jeśli trudno zlokalizować 
rynek, który byłby wystarczająco zbliżony do rynku, w którym doszło do zmowy. Podobnie wybór 
raczej nie padnie na metody oparte na porównaniach w czasie, jeśli brakuje danych dotyczących 
przetargów w okresie nieobjętym zmową przetargową. Wybór analizy kosztowej zostanie z kolei 
najpewniej wykluczony w przypadku, gdy informacje na temat odpowiednich kosztów i marż są 
trudno dostępne.

Niekiedy bogactwo dostępnych danych pozwala na zastosowanie niejednej metody. Można 
się wtedy zdecydować na połączenie paru metod albo przedstawienie oddzielnych szacunków 
powstałych w wyniku zastosowania różnych metod. Przykładowo, łączenie metod może się od-
być przy użyciu modelu ekonometrycznego uwzględniającego dane z różnych rynków i różnych 
okresów. Model ten może również wykorzystywać dane na temat odpowiednich kosztów.

Każda z przedstawionych metod wymaga ostrożnego doboru danych i weryfi kacji wiarygod-
ności przyjętych założeń. Poszczególne wybory mogą mieć istotny wpływ na otrzymane wyniki. 
Szacowanie szkód może więc nie tylko wymagać analizy ilościowej wskazującej wysokość szkody, 
lecz także analizy jakościowej wskazującej ewentualne błędy szacunkowe lub też wyjaśniającej, 
dlaczego dokonane wybory nie prowadzą do błędnych szacunków. 

Przydatnym podejściem może się też okazać przedstawienie paru szacunków opartych 
na różnych podejściach wskazujących na przyczyny ewentualnych różnic w przedstawionych 
szacunkach. To może posłużyć do przedstawienia przedziału, w którym szkoda najpewniej się 
zawiera. Jeśli różne metody wiodą do podobnych szacunków, wniosek o odszkodowanie może 
nabrać szczególnej wiarygodności. W przypadku dużych rozbieżności można wzbogacić szaco-
wanie szkody o dyskusje na temat ewentualnych wad i zalet zastosowania poszczególnych me-
tod w danym kontekście. Dyskusja ta może wykazać przewagę jednej z metod nad pozostałymi.
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Jacek Sadurski            Omówienie prac nad implementacją dyrektywy 2014/104/UE w Polsce, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii 

I. Wstęp 
Jak wyraziła w swojej opinii Rzecznik Generalna, Juliane Kokott, skuteczna egzekucja 

prywatno-prawnych roszczeń z tytułu naruszenia prawa konkurencji będzie miała „pożądany 
efekt odstraszający wobec przedsiębiorstw, które noszą się z myślą naruszenia reguł gry obo-
wiązujących na europejskim rynku wewnętrznym”1. Przedsiębiorstwa takie, mając w perspekty-
wie nie tylko możliwość nałożenia na nie wysokiej kary administracyjnej, lecz także wytoczenia 
przeciw nim tysięcy lub dziesiątek tysięcy pozwów o odszkodowanie, z pewnością kilkukrotnie 
rozważą czy na pewno wejście w niedozwolone porozumienie albo stosowanie niedozwolonych 
praktyk będzie dla nich korzystne. Dlatego tak ważne jest wprowadzenie skutecznych mechani-
zmów, które doprowadzą do ułatwienia i ujednolicenia przepisów w zakresie egzekucji roszczeń 
z  tytułu  naruszenia prawa konkurencji w całej UE. Problem ten stara się rozwiązać dyrektywa 
2014/104/UE 2 (dalej: dyrektywa).

Zarówno Polska, jak i inne kraje członkowskie UE stoją przed dużym wyzwaniem, na imple-
mentację dyrektywy mają bowiem czas do 27 grudnia tego roku3. Dyrektywa wprowadza rozwiąza-
nia, które mają na celu ujednolicenie przepisów poszczególnych państw w zakresie dochodzenia 
roszczeń cywilno-prawnych przez podmioty poszkodowane naruszeniem zasad prawa konkurencji 
określonych w art. 101 i 102 TFUE oraz w ich krajowych odpowiednikach, o ile w sprawie wy-
stępuje pierwiastek unijny. Podkreślić należy, że ochrona wynikająca z przepisów dyrektywy jest 
regulacją minimalną, tzn. że państwa członkowskie mogą w zakresie swojego uznania zwiększać 
poziom ochrony na poziomie prawa krajowego.

II. Dotychczasowa skuteczność ochrony roszczeń cywilno-prawnych 
z tytułu naruszenia prawa konkurencji w krajach UE 

W niektórych jurysdykcjach skuteczność ochrony roszczeń cywilno-prawnych podmiotów po-
krzywdzonych jest zdecydowanie wyższa niż w innych. Obecną sytuację doskonale ilustruje fakt, 
iż z „54 decyzji KE podjętych w latach 2006–2012, stwierdzających niedozwolone porozumienia 
przedsiębiorców tylko 15 z tych spraw było preludium do wytoczenia jednego lub większej ilości 
powództw odszkodowawczych. W sumie w całej UE wytoczono łącznie 52 powództwa złożone 
przez poszkodowanych w 7 państwach członkowskich. W pozostałych 20 krajach sprawy takie 
nie były wytaczane. Co więcej, zdecydowana większość procesów o roszczenia odszkodowaw-
cze związanych ze szkodą wyrządzoną przez niedozwolone porozumienia przedsiębiorców, czy 
związanych z naruszeniem pozycji dominującej wytaczana była w trzech krajach członkowskich: 
Niemczech, Wielkiej Brytanii oraz Holandii”4 (prowadzi to do zjawiska forum shopping, o którym 
mowa w pkt III). 

1 Opinia Rzecznika Generalnego, Juliane Kokott, przedstawiona w dniu 30 stycznia 2014 r. w sprawie C-557/12 KONE AG i in., pkt 65.
2 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/104/UE z 26.11.2014 r. w sprawie niektórych przepisów regulujących dochodzenie roszczeń odszko-
dowawczych z tytułu naruszenia prawa konkurencji państw członkowskich i Unii Europejskiej, objęte przepisami prawa krajowego (Dz. Urz. UE L 349/1).
3 Wynika to z brzmienia art. 21 dyrektywy.
4 Dokument Roboczy Służb Komisji Streszczenie Oceny Skutków Powództwa odszkodowawcze z tytułu naruszenia unijnych reguł konkurencji uzupeł-
niający wniosek dotyczący Dyrektywy Parlamentu Europejskiego I Rady w sprawie niektórych przepisów regulujących dochodzenie roszczeń odszkodo-
wawczych z tytułu naruszenia prawa konkurencji państw członkowskich i Unii Europejskiej, objęte przepisami prawa krajowego /* SWD/2013/0204 fi nal */ 
pkt 52. Pozyskano z: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:52013SC0204&from=EN (20.06.2016).
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Powyższe ilustruje jak dużo pracy czeka większość państw członkowskich. Z danych pub-
likowanych na stronach KE oraz informacji spływających z państw członkowskich5 wynika, że 
prace nad tym procesem znajdują się dopiero w początkowej fazie. Na dzień sporządzenia ni-
niejszego artykułu tylko trzynaście państw członkowskich jest na etapie konsultacji społecznych 
bądź niedługo po ich zakończeniu, natomiast w pozostałych krajach proces ten jeszcze się nie 
zaczął lub jest w bardzo początkowym stadium (najbardziej zaawansowane prace miały do tej 
pory miejsce na Litwie oraz w Finlandii). Mając to na uwadze, bardzo wątpliwe wydaje się zacho-
wanie przewidzianego przez dyrektywę terminu na jej implementację przez wszystkie państwa 
członkowskie.

Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie obecnie toczących się prac nad implementacją 
dyrektywy do polskiego systemu prawnego w kontekście doświadczeń innych państw członkow-
skich, które zmagają się z podobnym zadaniem. Jako punkt odniesienia wybrałem Hiszpanię, 
ponieważ przed wdrożeniem przepisów dyrektywy poziom egzekwowalności roszczeń był tam 
na równie niskim poziomie, jak w Polsce, jak również – na zasadzie kontrastu – Wielką Brytanię 
jako jurysdykcję, w której poziom egzekucji roszczeń jest jednym z najwyższych we wszystkich 
państwach członkowskich.

III. Problem forum shopping przy roszczeniach odszkodowawczych 
Forum shopping polega na „podróży jurysdykcyjnej” w celu rozpoczęcia postępowania w kra-

ju, w którym prawdopodobieństwo wygrania sprawy z uwagi na względniejsze przepisy prawa dla 
poszkodowanych jest najwyższe. 

Kwestia ta na poziomie unijnym jest uregulowana w tzw. regulacji brukselskiej6. Podstawowa 
zasada wynika z art. 4 w.w. regulacji, zgodnie z którą naruszyciel powinien zostać pozwany w kraju, 
w którym posiada swoją siedzibę. Od tej zasady istnieje jednak kilka wyjątków, które umożliwia-
ją wytoczenie powództwa również w kraju, w którym miały miejsce czyny sprzeczne z prawem 
konkurencji bądź gdzie nastąpił skutek takich czynów. Aktem, który reguluje prawo właściwe jest 
tzw. rozporządzenie Rzym II7, zgodnie z którym właściwym prawem jest prawo państwa, którego 
rynek jest dotknięty naruszeniami bądź istnieje ryzyko takiego naruszenia. 

Obecnie znaczna większość poszkodowanych, z uwagi na przychylne stanowisko np. są-
dów brytyjskich, holenderskich czy niemieckich, decyduje się na wytoczenie powództwa w tych 
krajach. Ma to ten skutek, iż zgodnie z regulacją brukselską w sytuacji, gdy właściwych jest kilka 
jurysdykcji właściwa pozostaje ta jurysdykcja, w której po raz pierwszy rozpoczęto postępowanie 
sądowe. Poszkodowany, mając wybór jurysdykcji i chcąc uniknąć nieprzychylnej mu jurysdyk-
cji, jest w stanie zablokować wszczęcie postępowania w takim kraju. Takie działanie procesowe 
nosi nazwę Italian torpedo tactic (Štanko, 2009, s. 21–22) i wynika z brzmienia art. 29 regulacji 
brukselskiej. 

5 http://ec.europa.eu/competition/antitrust/actionsdamages/directive_en.html (20.06.2016).
6 Rozporządzenie Rady (WE) nr 44/2001 z 22.12.2000 r. w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach 
cywilnych i handlowych (Dz. Urz. WE L 12/1 ).
7 Rozporządzenie (WE) nr 864/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z 11.07.2007 r. dotyczące prawa właściwego dla zobowiązań pozaumownych 
(„Rzym II”) (Dz. Urz. L 199/40).
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IV. Podejście polskie 
W Polsce tempo prac legislacyjnych nad implementacją dyrektywy nie napawa optymizmem. 

Obecnie toczące się dyskusje nie dotyczą konkretnego projektu ustawy o roszczeniach o napra-
wienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji (dalej: ustawa), a jedynie założeń 
do takiego projektu8. z założeń zaś wynika:

1) Transpozycja dyrektywy nastąpi przez przyjęcie odrębnej ustawy, która będzie regulować do-
chodzenie roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji.

Rozwiązanie to ma sprzyjać przejrzystości stanu prawnego poprzez ujednolicenie re-
gulacji (w przeciwnym wypadku należałoby dokonać szeregu zmian w uokik, k.c., k.p.c. oraz 
innych aktach prawnych). Należy to ocenić pozytywnie, z uwagi na złożoność problematyki. 
Dobrze, że większość z tych regulacji znajdzie się w jednym akcie prawnym, a nie będzie 
rozsianych pomiędzy kilka ustaw, co zdecydowanie utrudniłoby orzekanie sędziom stosu-
jącym przepisy. Należy jednak mieć na uwadze, aby przy okazji prac nad ustawą wystrzec 
się pomyłek legislacyjnych, które utrudniłyby stosowanie prawa i wypaczyły sens regulacji.

2) Ustawa nie będzie wprowadzać zmian w ustawie z 17 grudnia 2009 r. o dochodzeniu rosz-
czeń w postępowaniu grupowym9. 

Ustawodawca uznał wprowadzenie takich zmian za niecelowe. Należy się zastanowić 
czy obecna formuła zbiorowego dochodzenia roszczeń (oparta na modelu opt-in) jest wy-
starczająca do osiągniecia tego, co jest głównym celem ustawy (Niedużak i Szwast, 2016). 
Jak zostanie wykazane w dalszej części artykułu, model skargi opt-in uznawany jest za 
niewystarczający dla pełnej skuteczności zbiorowego dochodzenia roszczeń wynikających 
z naruszenia prawa konkurencji (szerzej w tym zakresie zob. pkt VI.2). W ocenie autora 
należałoby wprowadzić zmiany proceduralne, które przyśpieszyłyby zbiorowe dochodzenie 
roszczeń oraz położenie większego nacisku na możliwość ugodowego zakończenia sporu.

3) Przewiduje się, że ustawa będzie znajdować zastosowanie do roszczeń o naprawienie szkody 
wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji bez względu na istnienie w sprawie pier-
wiastka unijnego. 

Dyrektywa wyraźnie przewiduje, że naruszenie prawa konkurencji oznacza naruszenie 
art. 101 lub 102 TFUE lub krajowego prawa konkurencji. Jakkolwiek pierwsza część zakresu 
dyrektywy nie wymaga komentarza, warto przyjrzeć się drugiej części – „krajowemu prawu 
konkurencji”. Dyrektywa przez to pojęcie rozumie przepisy prawa krajowego, których cel 
jest zasadniczo identyczny z celem przepisów TFUE, które stosuje się do tej samej sprawy 
i równolegle z tymi przepisami na mocy art. 3 ust. 1 rozporządzenia 1/200310. Prowadzi to do 
wniosku, że dyrektywa obejmuje swoim zakresem wyłącznie naruszenia prawa konkurencji, 

8 Art. 1 ustawy Shermana dotyczy działań kilku jednostek. Nie dotyczy zaś stosunków wewnątrzorganizacyjnych, za które uznaje się także relacje 
między jednostką dominującą a w pełni przez nią kontrolowany podmiot zależny (sprawa Copperweld Corp. v. Independence Tube Corp., nr 467 U.S. 
752 (1984)). Ocena tego, czy dana umowa podlega art. 1 ustawy Shermana zależy od tego, czy dotyczy ona „oddzielnych podmiotów gospodarczych 
realizujących odrębne interesy gospodarcze” (ibidem: 768), w taki sposób, że „pozbawia to rynek niezależnych ośrodków decyzyjnych” (ibidem: 769). 
Przykładowo, za podlegające ocenie w aspekcie art. 1 ustawy Shermana Sąd Najwyższy uznał działania członków odrębnego podmiotu kontrolowanego 
przez grupę konkurentów (udziałowców ww. podmiotu), uznając, że podmiot ten był tylko narzędziem wykorzystywanym przez konkurentów na potrzeby 
horyzontalnego podziału terytorialnego (sprawa Stany Zjednoczone v. Sealy, Inc., nr 388 U.S. 350, 352–356 (1967).
9 Dz.U. Nr 7, poz. 44 ze zm.
10 Rozporządzenie Rady (WE) nr 1/2003 z 16.12.2002 r. w sprawie wprowadzenia w życie reguł konkurencji ustanowionych w art. 81 i 82 Traktatu 
(Dz. Urz. WE L 1/1).
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które mają skutek transgraniczny (wpływają na handel pomiędzy państwami członkowskimi), 
poza zakresem dyrektywy znajdują się natomiast czysto krajowe naruszenia prawa konku-
rencji, bez pierwiastka unijnego. Taki, a nie inny, zakres dyrektywy budzi spore wątpliwości 
ze względów aksjologicznych, jak również praktycznych.

Proste przyjęcie przepisów dyrektywy prowadziłoby do odmienności standardów ochro-
ny prawa konkurencji krajowego i unijnego. W zdecydowanie korzystniejszej sytuacji byłyby 
podmioty, które były poszkodowane porozumieniami mającymi wpływ na handel między 
państwami członkowskimi, w gorszej – poszkodowane przez kartele i praktyki o charakterze 
wyłącznie krajowym. Rozwiązanie takie podwyższy poziom ochrony przewidziany w dyrek-
tywie, znacznie wzmacniając pozycję poszkodowanych praktykami naruszającymi reguły 
konkurencji.

4) Ustawa wprowadzać będzie główne założenia dyrektywy, w szczególności w zakresie: mate-
rialnoprawnych aspektów dochodzenia roszczeń o naprawienie szkody, terminów rozpoczęcia 
i biegu przedawnienia roszczeń oraz zasad i granic odpowiedzialności solidarnej uczestników 
karteli. 

W tym zakresie brakuje szczególnych uregulowań aniżeli przepisy dyrektywy, należy się 
zatem spodziewać, że będziemy mieli do czynienia z prostym przyjęciem rozwiązań dyrektywy. 

5) Przewiduje się wprowadzenie szeregu pojęć niezdefi niowanych dotychczas w polskim usta-
wodawstwie antymonopolowym.

V. Podejście hiszpańskie11

W Hiszpanii prace nad implementacją dyrektywy są znacznie bardziej zaawansowane, niż 
w Polsce. W styczniu 2016 r. Minister Sprawiedliwości opublikował na stronach ministerstwa 
projekt ustawy. Przewiduje on znaczące zmiany w ustawie antymonopolowej12 oraz procedurze 
cywilnej13. Projekt w większości powiela rozwiązania dyrektywy, ale w kilku miejscach wprowadza 
istotne novum. Ustawodawca hiszpański przy okazji implementacji dyrektywy postanowił w nie-
których elementach pójść o krok dalej, zwiększając poziom ochrony podmiotów pokrzywdzonych 
czynami sprzecznymi z prawem konkurencji. Do uregulowań szczególnych, które proponuje pro-
jekt ustawy należą:
1) Rozszerzenie zakresu ochrony wynikającej z dyrektywy na naruszenia prawa konkurencji 

o zakresie krajowym (wyeliminowanie pierwiastka unijnego)14.
Dostrzegając niedoskonałość rozwiązań dyrektywy, ustawodawca hiszpański podjął racjo-

nalną decyzję o objęciu zakresem projektu ustawy wszelkich czynów sprzecznych z prawem 
konkurencji, bez względu na istnienie wpływu na handel pomiędzy państwami członkowskimi. 

2) Objęcie zakresem ustawy trzeciego rodzaju naruszenia prawa konkurencji, nieuregulowanego 
w TFUE – czynów nieuczciwej konkurencji15.

11 Opracowano na podstawie projektu ustawy hiszpańskiej: Propuesta De Ley De La Sección Especial Para La Trasposición De La Directiva 
2014/104/Ue, Del Parlamento Europeo Y Del Consejo, De 26 De Noviembre De 2014, Relativa A Determinadas Normas Por Las Que Se Rigen Las 
Acciones Por Daños En Virtud Del Derecho Nacional, Por Infracciones Del Derecho De La Competencia De Los Estados Miembros Y De La Unión 
Europea (dalej: projekt ustawy hiszpańskiej).
12 Ustawa z 3.07.2007 r. Ley de Defensa de la Competencia (15/2007), «BOE» núm. 159, de 4.07.2007.
13 Ustawa z 7.01.2000 r. Ley de Enjuiciamiento Civil (1/2000), «BOE» núm. 7, de 8.01.2000.
14 Opracowano na podstawie motywu II uzasadnienia projektu ustawy hiszpańskiej.
15 Opracowano na podstawie motywu II uzasadnienia projektu ustawy hiszpańskiej.
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Hiszpańska ustawa antymonopolowa poza zawartymi w art. 1 i 2 odpowiednikami art. 101 
i 102 TFUE przewiduje również trzeci rodzaj naruszenia. Są to zakłócenia konkurencji poprzez 
czyny nieuczciwej konkurencji, określone w art. 3 ustawy (w odróżnieniu od zbiorowych inte-
resów konsumentów, stanowiących trzeci przedmiot ochrony w uokik, celem tego przepisu 
jest ochrona konkurencji na rynku, stosuje się go w sytuacjach, w których podmiot nie ma 
pozycji dominującej na rynku).

Rozszerzenie poziomu ochrony prawa konkurencji na inny typ naruszeń wynika ze spe-
cyfi ki hiszpańskiego prawa, polegającej na dualizmie ochrony przed czynami nieuczciwej 
konkurencji. Czyny te są ujmowane dwutorowo: 1) w aspekcie prywatno-prawnym16 oraz 
2) w aspekcie publiczno-prawnym, kryterium zastosowania tego przepisu przez organy an-
tymonopolowe jest naruszenie interesu publicznego.

3) Wyraźne wprowadzenie w ustawie odpowiedzialności spółki matki za czyny popełnione przez 
spółki córki17.

Zgodnie z art. 1 dyrektywy „każdy, kto poniósł szkodę wynikającą z naruszenia prawa 
konkurencji przez przedsiębiorstwo lub związek przedsiębiorstw, mógł skutecznie korzystać 
z prawa dochodzenia od tego przedsiębiorstwa lub związku pełnego odszkodowania z tytułu tej 
szkody”. Przez sprawcę naruszenia dyrektywa rozumie „przedsiębiorstwo lub związek przed-
siębiorstw, które dokonały naruszenia prawa konkurencji” (art. 2 pkt 2). Dokonując literalnej 
wykładni powyższych zapisów, należy wysnuć wniosek, że dyrektywa nie przewiduje kwestii 
odpowiedzialności spółki matki za czyny popełnione przez spółki córki. Odpowiedzialność ta 
wynika nie tyle z zapisów samej dyrektywy, ile z dorobku orzeczniczego TSUE18 oraz waloru 
wiążącego decyzji Komisji bądź narodowych organów antymonopolowych stwierdzających 
taką odpowiedzialność w konkretnych sprawach. 

Ustawodawca hiszpański zdecydował się na wprowadzenie odpowiedzialności spółki 
matki, chyba że zostanie udowodnione, że naruszenie nie było jakkolwiek związane z działa-
niem tej spółki. Do tej pory odpowiedzialność spółki matki za czyny popełnione przez spółki 
córki nie była wyraźnie uregulowana w hiszpańskiej procedurze cywilnej, a jej źródła należało 
szukać w orzecznictwie TSUE oraz organów antymonopolowych.

W opinii autora wprowadzenie takiego przepisu należy uznać za posunięcie, które po-
winno wyeliminować wszelkie niedomówienia w tym zakresie.

4) Zrównanie wagi decyzji organów antymonopolowych z innych państw członkowskich UE 
z decyzją krajowego organu antymonopolowego w zakresie wiążącego charakteru decyzji 
dla sądów hiszpańskich19.

Dyrektywa dywersyfi kuje skutki rozstrzygnięć organów krajowych i rozstrzygnięć wyda-
nych w innych państwach członkowskich. Przewiduje, że tylko decyzje krajowych organów 
monopolowych są wiążące dla sądów krajowych jako „dowiedzione w sposób niezbity”, pod-

16 Ustawa z 10.01.1991 r., Ley de Competencia Desleal (3/1991), «BOE» núm. 10, de 11.01.1991.
17 Opracowano na podstawie treści art. 71 ust 2. projektu ustawy hiszpańskiej.
18 Koncepcja parent company liability jest koncepcją ugruntowaną przez orzecznictwo TSUE m.in. w wyr. TS: z 10.09.2009 r. w sprawie C-97/08 P Akzo 
Nobel i inni v. Komisja, ECLI:EU:C:2009:536; z 19.07.2012 r. w połączonych sprawach C-628/10 P oraz C-14/11 P Alliance One International i Standard 
Commercial Tobacco v. Komisja, oraz Komisja v. Alliance One International i inni, ECLI:EU:C:2012:479; z 29.09.2011 r. w sprawie C-520/09 P Arkema 
v Komisja, ECLI:EU:C:2011:619, oraz w wyr. Sądu z 12.12.2007 r. w sprawie T-112/05 Akzo Nobel v. Komisja, ECLI:EU:T:2007:381;
19 Opracowano na podstawie treści art. 75 projektu ustawy hiszpańskiej.
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czas gdy ostateczne decyzje wydane w innych państwach członkowskich mają mieć skutek 
wyłącznie dowodu prima facie w zakresie naruszenia prawa konkurencji (Piszcz, 2015, s. 84).

W hiszpańskim projekcie ustawy brakuje takiego zróżnicowania. Wszelkie decyzje or-
ganów antymonopolowych z każdego państwa członkowskiego będą miały ten sam wiążący 
dla sądów efekt, jak decyzje hiszpańskiego organu antymonopolowego. 

To rozwiązanie jest z pewnością jednym z kluczowych i najciekawszych uregulowań 
projektu. Przyjęcie takiej konstrukcji zdecydowanie uczyni z jurysdykcji hiszpańskiej intere-
sujący kierunek forum shopping.

VI. Podejście brytyjskie

1. Wprowadzenie

Jakkolwiek Brytyjczycy nie są do końca zadowoleni z poziomu skuteczności dochodzenia 
roszczeń odszkodowawczych w swoim ustawodawstwie20, należy stwierdzić obiektywnie, iż na 
tle innych państw prezentuje się on zdecydowanie lepiej (należy mieć świadomość, że dodatkowo 
o skuteczności systemu świadczy fakt, iż zdecydowana większość potencjalnych spraw kończy 
się już na etapie ugód przedsądowych i nigdy nie trafi a do sądu – brakuje jednak ofi cjalnych da-
nych w tym zakresie (Rodger, 2009, s. 96–116).

Jurysdykcja brytyjska zdecydowanie wcześniej wypracowała koncepcje prywatno-prawnego 
dochodzenia roszczeń odszkodowawczych z tytułu naruszenia prawa konkurencji. Miało to miej-
sce już w 1984 r.21, przeszło 30 lat temu, tj. prawie dwie dekady przed przełomowym wyrokiem 
w sprawie Crehan22. 

Podstawą brytyjskiego systemu prawnego jest the Competition Act 1998 (dalej: CA98)23, który 
w rozdziale I reguluje niedozwolone porozumienia przedsiębiorców, a w rozdziale II – nadużycie 
pozycji dominującej. 

2. Rozwiązania prawne wprowadzone przez Consumer Rights Act 2015

Omawiając doświadczenia brytyjskie w zakresie implementacji dyrektywy, nie sposób nie omó-
wić ostatnich zmian wprowadzonych przez ustawę Consumer Rights Act 2015 (dalej: CRA15)24, 
która wprowadziła znaczące zmiany w CA98 i Enterprise Act 200225 (dalej: EA02). Reforma miała 
na celu ułatwienie małym i średnim przedsiębiorcom dochodzenia roszczeń z tytułu naruszenia 
prawa konkurencji. Ustawa zawiera szereg nowych rozwiązań w zakresie dochodzenia prywatno-
prawnych roszczeń z tytułu naruszenia prawa konkurencji, które wprowadziły większość rozwiązań 
dyrektywy do brytyjskiego systemu prawnego, w wielu aspektach znacznie zwiększając standardy 
ochrony poszkodowanych.

20 Pkt 9 i 10 dokumentu: Relationship between public and private antitrust enforcement-- United Kingdom -- This document reproduces a written con-
tribution from the United Kingdom submitted for Item III of the 121st meeting of the Working Party No. 3 on Co-operation and Enforcement on 15 June 
2015. Pozyskano z: http://www.oecd.org/offi cialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=DAF/COMP/WP3/WD%282015%298&docLanguage=En 
(28.06.2016).
21 Garden Cottage Foods v Milk Marketing Board [1984] AC 130.
22 Wyr. TS z 20.09.2001 r. w sprawie C-453/99 Courage Ltd v. Bernard Crehan and Bernard Crehan v. Courage Ltd i inni, ECLI:EU:C:2001:465; po-
twierdzony i rozwinięty następnie w wyr. TS z 13.07.2006 r. w sprawach połączonych C-295-298/04 Manfredi i inni, ECLI:EU:C:2006:461.
23 Ustawa z 9.11.1998 r., The Competition Act 1998 c. 41.
24 Ustawa z 26.03.2015 r., The Consumer Rights Act 2015, c. 15.
25 Ustawa z 7.11.2002 r., Enterprise Act 2002, c. 40.
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1) Rozszerzenie kompetencji Competition Appeal Tribunal26 

Competition Appeal Tribunal (dalej: CAT) jest wyspecjalizowanym sądem ds. konkurencji. Jest 
uznawany za sąd „przyjaznych powodom” m.in. z uwagi na fakt, iż wniesienie powództwa do CAT 
nie wiąże się z obowiązkiem wniesienia wysokich opłat początkowych, tak jak przed High Court. Do 
czasu wprowadzenia CRA15, CAT mógł rozpatrywać jedynie sprawy wytaczane po wcześniejszej 
decyzji odpowiedniego organu antymonopolowego stwierdzającego naruszenie zasad konkurencji 
(follow-on cases), obecnie jurysdykcja CAT została rozszerzona również na sprawy wytaczane 
bez wcześniejszej decyzji organu antymonopolowego (standalone cases), które wcześniej mogły 
być rozpoznawane wyłącznie przez High Court. Wraz z rozszerzeniem kognicji CAT, zwiększone 
zostały również jego kompetencje. Przed nowelizacją nie mógł on orzekać w kwestii środków 
tymczasowych ani w postępowaniu zabezpieczającym, obecnie może wydawać nakazy, zakazy 
oraz stosować inne środki zabezpieczające: przed, w trakcie oraz po wydaniu wyroku (zrównanie 
kompetencjami z High Court). 

CAT ma pozostawiony duży poziom uznania w zakresie udostępnienia dokumentów oraz 
możliwości dopuszczenia nowych dowodów, wynikający z szerokich uprawnień. Postępowanie 
przed High Court cechuje się skostniałymi procedurami, dającymi znacznie mniej luzu decyzyjnego 
sędziom w zakresie udostępnienia dokumentów oraz możliwości dopuszczenia nowych dowodów. 

W ramach CRA15 wprowadzono również tzw. szybką ścieżkę przed CAT, która pozwala na 
szybkie dochodzenie roszczeń w sprawach, które spełniają pewne warunki określone w CRA15. 
Sprawy zakwalifi kowane do szybkiej ścieżki powinny zostać rozpatrzone przez Trybunał w cza-
sie 6 miesięcy od ich wpływu, a koszty procesu mają zostać ściśle ograniczone przez Trybunał 
i nie będą mogły się zwiększyć ponad górny nieprzekraczalny limit (rozwiązanie to ma w zamyśle 
przyśpieszenie procedury oraz zmniejszenie wydatków związanych z postępowaniem sądowym).

Przed wprowadzeniem CRA15 w Anglii i Walii termin przedawnienia roszczeń dochodzonych 
przed CAT wynosił 2 lata, po zmianie termin ten został zrównany z długością terminu przedaw-
nienia obowiązującą przed High Court i wynosi obecnie 6 lat.

2)  Wprowadzenie skargi opt-out oraz omówienie dotychczasowego systemu docho-
dzenia roszczeń

Ustawa CA98 przewidywała procedurę dochodzenia roszczeń zbiorowych dla ofi ar naruszeń 
prawa konkurencji, opartych wyłącznie na zasadzie opt-in, w których to skargach CAT miał kompe-
tencję do rozpoznawania zbiorowych roszczeń wniesionych przez Stowarzyszenia Konsumentów. 
W skardze opt-in powodowie muszą wystąpić jako inicjatorzy postępowania (wyrazić zgodę na 
dołączenie się do postępowania, aby wziąć w nim udział). Skarga typu opt-in wymaga przystą-
pienia do powództwa przed jego zainicjowaniem, tym samym wymaga ona więcej czasu w celu 
uformowania grupy27.

System ten został jednak uznany za nieefektywny, ponieważ stwierdzono, iż nie gwaran-
tuje odpowiednio skutecznego poziomu dochodzenia roszczeń. W wyniku niedawnych zmian 
ustawodawczych w Wielkiej Brytanii obecnie możliwe są dwa rodzaje skarg zbiorowych: opt-in 
oraz opt-out. O nieskuteczności dotychczasowego systemu skarg opt-in świadczy fakt, iż od 

26 Opracowano na podstawie treści art. 47 A , 47 B, 47 D i 47 E w brzmieniu wprowadzonym przez The Consumer Rights Act 2015.
27 Opracowano na podstawie treści art. 47 B (10) w brzmieniu wprowadzonym przez The Consumer Rights Act 2015.
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wprowadzenia tego trybu dochodzenia roszczeń, wytoczona została zaledwie jedna sprawa, 
która w dodatku została zakończona ugodą (The Consumers Association v. JJB Sports PLC28). 
W sprawie tej, dotyczącej zmowy cenowej, do pozwu przystąpiło tylko 130 poszkodowanych, co 
stanowiło łącznie mniej niż 0,1% wszystkich osób poszkodowanych. Sprawa zakończyła się pyr-
rusowym zwycięstwem powodów, którzy uzyskali wprawdzie odszkodowania (ok. 20 funtów na 
głowę), ale koszty postępowania znacznie przekroczyły uzyskane sumy odszkodowania. Łączna 
suma odszkodowań wypłacona powodom wyniosła 18,000 funtów, podczas gdy koszty postępo-
wania wyniosły kilkaset tysięcy funtów29.

CRA15 istotnie modyfi kuje sekcję 47 B CA98, poprzez dodanie nowego typu dochodzenia 
roszczeń opartego na skardze opt-out. W skardze opt-out skarga wnoszona jest na rzecz pewnej 
określonej grupy jako całości. O kształcie grupy, w tym kryteriach jej określenia, decyduje sąd na 
początkowym etapie procesu. Oznacza to, iż wszystkie podmioty z pokrzywdzonej grupy są ob-
jęte powództwem niejako „automatycznie”, chyba że członek grupy zdecyduje, że nie chce brać 
udziału w postępowaniu. W przypadku skargi opt-out wyrok, jak również ugoda na rzecz grupy 
podmiotów wiążą podmioty występujące w ramach grupy, chyba że konkretny członek grupy zde-
cyduje się na wystąpienie z niej. 

Wprowadzenie skargi opt-out jest niewątpliwie ważną zmianą dla mniejszych fi rm i osób 
 fi zycznych, które przed wprowadzeniem tej zmiany niejednokrotnie nie były w stanie pokryć opłat 
związanych z indywidualnym popieraniem powództwa30.

Nie każdy będzie jednak mógł skorzystać ze skargi opt-out. Skargi te mogą zakładać wyłącz-
nie podmioty krajowe, podmioty zagraniczne w dalszym ciągu będą musiały inicjować postępo-
wanie skargą opt-in. Dodatkowo istnieją ograniczenia dotyczące podmiotów, które mogą działać 
jako przedstawiciele grupy. CAT będzie mógł zezwolić na pełnienie tej funkcji osobie, jeżeli jest 
to „sprawiedliwe i rozsądne” (fair and just). 

3)  Zwiększenie możliwości grupowego dochodzenia roszczeń bez potrzeby wytaczania 
powództwa (voluntary compensation scheme)

CRA15 wprowadziło również możliwość przyjmowania dobrowolnych procedur kompensacyj-
nych przed przedsiębiorców na wypadek czynów naruszających prawo konkurencji. Procedury te 
mają umożliwić pokrzywdzonym pozasądowe dochodzenie roszczeń na ich podstawie, mogą one 
stanowić istotną i realną alternatywę dla procesów sądowych. Zatwierdzone dobrowolne systemy 
odszkodowawcze są formą alternatywnego rozstrzygania sporów.

Dobrowolne procedury kompensacyjne mogą odnosić się do decyzji podjętych przez organ 
antymonopolowy lub Komisję Europejską w zakresie wszelkich zakazów porozumień antykon-
kurencyjnych oraz nadużywania pozycji dominującej określonych w art. 101 i 102 TFUE oraz 
rozdziale I i II CA9831.

Przedsiębiorca, który został uznany za winnego popełnienia naruszenia prawa konkurencji 
i pragnie ustanowić dobrowolny system dochodzenia roszczeń musi złożyć wniosek do Competition 
Market Authority (dalej: CMA – brytyjski odpowiednik UOKiK, organ wcześniej noszący nazwę: 

28 Pozyskano z: http://www.catribunal.org.uk/237-640/1078-7-9-07-The-Consumers-Association.html (26.06.2016).
29 Pozyskano z: https://www.slaughterandmay.com/media/65601/uk%20briefi ng_jan%202008.pdf (26.06.2016).
30 Opracowano na podstawie treści art. 47 B (11) w brzmieniu wprowadzonym przez The Consumer Rights Act 2015.
31 Opracowano na podstawie treści art. 49 A, 49 B, 49 C i 49 E w brzmieniu wprowadzonym przez The Consumer Rights Act 2015.
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Offi ce of Fair Trading (OFT)), możliwe jest również wystąpienie z takim wnioskiem przed wyda-
niem decyzji stwierdzającej naruszenie (jakkolwiek CMA może przyjąć wniosek zanim przyjmie 
decyzję stwierdzającą naruszenie, decyzja o zatwierdzeniu programu może nastąpić wyłącznie po 
podjęciu decyzji stwierdzającej naruszenie). Zgłoszenie powinno zawierać następujące informacje:
1) kategoria osób, które będą mieć prawo do odszkodowania zgodnie z programem;
2) dokumentacja, że wnioskodawca jest zobowiązany do przedłożenia w celu udowodnienia, 

że poniósł szkodę w wyniku naruszenia;
3) zakres kompensacji czy kompensacja jest zmienną zależną od poziomu poniesionej szkody; 
4) szczegóły w zakresie niezależnego procesu dochodzenia roszczeń dostępne dla osób ubie-

gających się o odszkodowanie w ramach programu zadośćuczynienia;
5) program musi działać, co najmniej przez 9 miesięcy.

CMA oceni plan w celu ustalenia czy został stworzony zgodnie z zasadami określonymi 
powyżej i gwarantuje skuteczne uzyskanie zadośćuczynienia. Decyzja CMA o zaakceptowaniu 
planu ma być publikowana na stronie internetowej. Po zatwierdzeniu program zadośćuczynienia 
będzie wiążący dla wnioskodawcy i gwarantuje prawo do uzyskania odszkodowania na zasadach 
w nim określonych osobom uprawnionym do rekompensaty.

Wbrew pozorom wprowadzenie planu dobrowolnych odszkodowań ma dużo zalet dla przed-
siębiorcy, który dopuścił się naruszeń prawa konkurencji. Przyjęcie i wdrożenie procedur może 
mieć wpływ na obniżenie wymierzonej kary przez organ antymonopolowy w wymiarze do 20%, jak 
również przyśpieszyć i uprościć ewentualne dochodzenie przeciwko nim roszczeń cywilno-praw-
nych. Przedsiębiorcy, zgadzając się na uzgodnioną i zaaprobowaną procedurę, mają zapewnione 
pewne ramy prawne swojej odpowiedzialności, co również z ich punktu widzenia należy uznać za 
pozytyw. W opinii autora, rekompensata przyznana na podstawie programu będzie z pewnością 
niższa niż poziom odszkodowania przyznanego przez sąd. Otrzymanie odszkodowania w ramach 
programu wyłącza wniesienie roszczenia o odszkodowanie na drodze sądowej w odniesieniu do 
tego samego naruszenia32.

Dobrowolny system dochodzenia roszczeń stwarza więc alternatywę dla małych i średnich 
przedsiębiorców, stwarzając możliwość otrzymania zadośćuczynienia bez potrzeby inicjowania 
kosztownych i długotrwałych procesów.

3. Proces implementacji dyrektywy

Obecnie w Wielkiej Brytanii trwają prace nad wdrożeniem dyrektywy, niedawno zakończyły się 
tam konsultacje społeczne. Przewidywana implementacja ma mieć miejsce między październikiem 
a grudniem tego roku. Większość wymogów dyrektywy stanowi już część systemu prawa brytyj-
skiego a proces implementacji będzie się ograniczał do kosmetycznych zmian. Wielka Brytania już 
teraz posiada dobrze rozwinięty system, np. dostępu do dowodów, w wielu przypadkach bardziej 
rozwinięty od standardów przyjętych w dyrektywie, szczególnie w zakresie regulacji dotyczących 
dostępu do informacji stanowiących tajemnice przedsiębiorstwa, czego nie można powiedzieć 
w tym momencie o systemie polskim (Howard, 2016).

32 Opracowano na podstawie: dokumentu „Guidance on new compensation schemes power in competition cases”. Pozyskano z: https://www.gov.uk/
government/news/guidance-on-new-compensation-schemes-power-in-competition-cases (data dostępu: 25.06.2016).
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Legislator brytyjski zazwyczaj przyjmuje wprost rozwiązania dyrektyw unijnych, tym razem 
będzie podobnie (choć z jednym wyjątkiem – opisanym w pkt 1, poniżej)33. 

Implementacja ograniczy się do nieznacznych zmian w aktach prawnych regulujących pra-
wo materialne (CA98) i procedurę (przede wszystkim The Civil Procedure Rules oraz procedurę 
postępowania przed CAT), poniżej prezentuję zestawienie najważniejszych założeń proponowa-
nych zmian.
1) Objęcie zakresem uregulowań również naruszeń prawa krajowego bez czynnika wpływu na 

handel pomiędzy państwami członkowskimi.
Proste przyjęcie rozwiązań dyrektywy prowadziłoby do powstania systemu dualistycz-

nego, który znacznie komplikowałby dochodzenie roszczeń i byłby trudny do zrozumienia 
dla małych i średnich przedsiębiorstw, dlatego zdecydowano się na wprowadzenie systemu 
monistycznego: „Jakkolwiek system monistyczny wychodzi poza wymogi stawiane przez 
dyrektywę, przyczyni się on do zwiększenia pewności prawa dla biznesu i konsumentów”34.

2) Zmiany w rozpoczęciu, liczeniu i zawieszeniu biegu terminu przedawnienia.
Planuje się ponowne zmiany w zakresie instytucji przedawnienia, aby dostosować 

przepisy brytyjskie do rozwiązań dyrektywy. Obecnie, po zmianach wprowadzonych CRA15, 
termin przedawnienia wynosi 6 lat od popełnienia czynu sprzecznego z prawem konkurencji. 

Przewidywana zmiana polega na zmianie rozpoczęcia biegu tego terminu, który ma się 
zaczynać od zakończenia naruszenia oraz momentu, w którym poszkodowany dowiedział 
się lub mógł dowiedzieć o naruszeniu. Dodatkowo przewiduje się implementację w zakresie 
zawieszenia biegu terminów przedawnienia, na wzór uregulowań dyrektywy. 

W obu powyżej przedstawionych kwestiach przewiduje się proste przyjęcie rozwiązań 
dyrektywy.

3) Ustawowe uregulowanie większości instytucji prawnych z dyrektywy. 
Do tej pory większość z poniższych zasad wynikała z orzecznictwa i praktyki sądowej. 

Aby jednak w pełni osiągnąć cele stawiane przez dyrektywę, brytyjski ustawodawca po-
stanowił pewne kwestie wyraźnie uregulować ustawowo w szczególności: ujawnianie do-
wodów z leniency; tzw. passing on defence; odpowiedzialność solidarną naruszycieli oraz 
wprowadzenie rozwiązań dotyczących małych i średnich przedsiębiorców i wnioskodawców 
programu leniency.

4) Brak zrównania wagi decyzji organów antymonopolowych z innych państw członkowskich UE 
z decyzją krajowego organu antymonopolowego w zakresie wiążącego charakteru decyzji.

VII. Postulaty de lege lata odnośnie do założeń do projektu 
polskiej ustawy wdrażającej dyrektywę 2014/104/UE 

Założenia do projektu ustawy przewidują proste przyjęcie większości uregulowań prawnych 
dyrektywy. Warto jednak, przy okazji implementacji dyrektywy, wprowadzić pewne dalej idące roz-
wiązania prawne. Autor zdaje sobie sprawę, że wprowadzenie dalej idących usprawnień na wzór 
wzorca brytyjskiego byłoby jak najbardziej pożądane, niemniej jednak proponowane postulaty 

33 Opracowano na podstawie dokumentu: Damages Directive Consultation. Pozyskano z: https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/
attachment_data/fi le/495757/BIS-16-6-consultation-implementing-the-EU-directive-on-damages-for-breaches-of-competition-law.pdf  (22.06.2016).
34 Ibidem, pkt 7.7.
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mają na celu ulepszenie przyjętych rozwiązań, a nie zmianę całego systemu prawnego. W tym 
zakresie autor chciałby wskazać na dwa postulaty, które mogłyby i powinny zostać wzięte pod 
uwagę przy pracy nad ustawą.

Doświadczenie hiszpańskie pokazuje, że przy okazji implementacji dyrektywy można by 
przynajmniej rozważyć kwestię związania sądów cywilnych decyzjami stwierdzającymi stosowanie 
praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów. Brak jest uzasadnienia aksjologicznego 
dlaczego naruszenia art. 6 i 9 uokik miałyby korzystać z rozwiązań dyrektywy, a naruszenia z art. 24 
uokik już nie. Mogłoby to pozytywnie wpłynąć na uproszczenie postępowań cywilno-prawnych 
prowadzonych na podstawie przepisów uznk. W związku z powyższym, można by wysnuć postulat 
de lege lata, aby ostateczna decyzja Prezesa UOKiK stwierdzająca praktykę przedsiębiorcy za 
naruszającą zbiorowe interesy konsumentów była traktowana jako wiążąca dla sądu cywilnego 
w zakresie kwalifi kacji zachowania przedsiębiorcy w rozumieniu uznk35.

W ocenie autora należałoby, wprowadzić zmiany proceduralne, które przyśpieszyłyby zbio-
rowe dochodzenie roszczeń oraz położenie większego nacisku na możliwość ugodowego zakoń-
czenia sporu.

Za jak najbardziej godne rozważenia należy uznać również zwiększenie możliwości gru-
powego dochodzenia roszczeń bez potrzeby wytaczania powództwa poprzez wprowadzenie 
dobrowolnych procedur, w zakresie procedur odszkodowawczych, na wzór regulacji brytyjskich. 
Mogłoby to zwiększyć liczbę podmiotów, które dochodziłyby swoich roszczeń, a które boją się 
długotrwałego i kosztownego procesu sądowego. 
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Spis treści
I. Streszczenie istotnych elementów wyroku
II. Istota problemu rozstrzyganego przez Sąd Apelacyjny w kontekście rynku zbiorowego 

zarządzania prawami autorskimi
III. Łączne zastosowanie przesłanek art. 106 ust. 2 prawa autorskiego i art. 9 ust. 3 uokik do 

oceny skuteczności wypowiedzenia umowy licencyjnej 
IV. Ocena wysokości stawek wynagrodzenia oferowanych przez organizację
V. Ważne powody odmowy kontraktowania przez organizację zbiorowego zarządzania
VI. Pozycja dominująca organizacji zbiorowego zarządzania w świetle odmowy kontraktowania
VII. Podsumowanie

Streszczenie
Organizacje zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i pokrewnymi działające w warunkach 
braku zatwierdzonych tabel wynagrodzeń, mogą odmówić zawarcia umowy licencyjnej z korzy-
stającym lub wypowiedzieć ją jedynie z wyjątkowych powodów. Spór dotyczący jedynie wysokości 
stawki wynagrodzenia przy braku innych okoliczności spornych pomiędzy tymi stronami nie może 
być uznany za ważny powód w rozumieniu art. 106 ust. 2 prawa autorskiego uzasadniający wypo-
wiedzenie umowy licencyjnej o korzystanie z repertuaru tej organizacji lub odmowę jej zawarcia.
Kształt systemu zbiorowego zarządu w Polsce sprawia, że poszczególne organizacje są mono-
polistami w zakresie swojej działalności (w zakresie swojego repertuaru). Nawet, gdy określony 
repertuar reprezentowany jest przez więcej niż jedną organizację, charakter prowadzonej przez 
użytkowników działalności gospodarczej, a także specyfi ka korzystania z treści sprawia, że dla 
zgodnego z prawem korzystania konieczne jest równoległe kontraktowanie z każdą z tych orga-
nizacji, co sprawia, że substytucyjność asortymentowa w zasadzie nie występuje.
Na potrzeby oceny czy organizacja zbiorowego zarządzania dopuszcza się nadużywania pozycji 
dominującej w relacji z korzystającym rynek właściwy w rozumieniu art. 4 pkt 10 uokik powinien 
być wyznaczany wąsko. Uwzględniać należy reprezentowany przez organizację repertuar i pra-
wa, jakie konieczne są do nabycia od organizacji reprezentujących różny repertuar dla zgodnego 
z prawem korzystania z określonej treści jako takiej (warstwowa konstrukcja praw do treści pod-
legających ochronie prawnoautorskiej).
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Ustalenie nadużywania przez organizację zbiorowego zarządzania pozycji dominującej może 
z mocy art. 9 ust. 3 uokik stanowić samodzielną przesłankę stwierdzenia nieważności czynności 
prawnych tej organizacji dokonywanych w stosunku do korzystających, jednak wymaga to wskaza-
nia skonkretyzowanego opisu tego zachowania. Dla wykazania nadużywania pozycji dominującej 
w zakresie stosowanych przez organizację stawek wynagrodzenia konieczne jest dokonanie ana-
lizy cen stosowanych przez organizację na rynku oraz ocena adekwatności tych stawek w świetle 
art. 110 prawa autorskiego, w tym także możliwie za pomocą dowodu z opinii biegłego.
Samodzielną podstawą do stwierdzenia praktyki polegającej na nadużywaniu pozycji dominującej 
może być odmowa kontraktowania przez organizację na podstawie art. 106 ust. 2 prawa autor-
skiego. O ile spełnione są warunki tego przepisu, tj. odmowa ta następuje z ważnych powodów, 
dokonywanie odrębnej analizy adekwatności wysokości stawek w świetle art. 9 ust. 1 pkt 1 uokik 
może być w danej sprawie zbędne.

Słowa kluczowe: fonogramy; nadużywanie pozycji dominującej; odmowa kontraktowania; prawo 
autorskie; prawa pokrewne; rynek właściwy; zbiorowy zarząd prawami autorskimi i pokrewnymi.

JEL: K12; K19; K21; K22; K42; L31; L43; L44

Teza wyroku Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 25 czerwca 2015 r., 
I ACa 466/15

W przypadku, gdy organizacja zbiorowego zarządzania nie dysponuje zatwierdzoną 
tabelą wynagrodzeń i strony nie określiły wysokości wynagrodzenia w drodze porozumie-
nia, wynagrodzenie powinno być określone przez sąd zgodnie ze wskazaniami zawartymi 
w art. 110 upapp, przy czym stawka proponowana przez organizację zbiorowego zarządza-
nia, w oparciu o przyjętą przez nią, ale nie zatwierdzoną tabelę, nie powinna odbiegać od 
powszechnie stosowanych na danym polu.

I. Streszczenie istotnych elementów wyroku
Glosowany wyrok dotyczy działalności organizacji zbiorowego zarządzania prawami pokrewny-

mi polegającej na udzielaniu licencji na korzystanie z fonogramów spółce prowadzącej działalność 
nadawcy radiowego. Źródłem sporu pomiędzy stronami była wysokość stawki wynagrodzenia na-
leżnej organizacji zbiorowego zarządzania (dalej: organizacja), która obliczana była jako procent 
wpływów brutto z działalności nadawczej licencjobiorcy, pomniejszonych o podatek od towarów 
i usług, inne podatki pośrednie, a także o udzielone rabaty, bonifi katy i skonta. Wynagrodzenie 
płatne było miesięcznie. 

Rozpatrywana przez Sąd Okręgowy sprawa dotyczyła stwierdzenia nieważności wypowiedzenia1 
umowy licencyjnej przez organizację z uwagi na ważne powody, o których mowa w art. 106 ust. 2 
ustawy o prawie autorskim (dalej: prawo autorskie lub pr. aut.)2, a za które pozwana organizacja 

1 Sprawa dotyczyła wypowiedzenia, jednak w pierwszym zdaniu uzasadnienia wyroku jest mowa o oświadczeniu o odstąpieniu do umowy, co w świetle 
dalej konsekwentnie używanego pojęcia „wypowiedzenie” oraz okoliczności sprawy, stanowi z całą pewnością oczywistą pomyłkę.
2 Ustawa z 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. 2006 Nr 90, poz. 631 ze zm.).
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uznała odmowę zawarcia aneksu do umowy licencyjnej, który podnosił stawkę wynagrodzenia 
płaconego z tytułu nadań fonogramów z 0,8 na 2%. Wskazaną przez organizację przyczyną wy-
powiedzenia umowy generalnej z dnia 16 lipca 1997 r. (umowy licencyjnej), dokonanego pismem 
z dnia 7 sierpnia 2013 r., był brak zawarcia przez powodową spółkę aneksu w sprawie rozsze-
rzenia licencji na fonogramy wykonawców zagranicznych z jednoczesnym podniesieniem stawki 
wynagrodzenia do 2%. Fonogramy zagraniczne były objęte ochroną na terenie Polski od dnia 
1 maja 2004 r.3. 

Pozwana organizacja nie posiadała zatwierdzonej przez Komisję Prawa Autorskiego tabeli 
wynagrodzeń w odniesieniu do pola eksploatacji „nadawanie”. Jednocześnie zarząd strony po-
zwanej w uchwale z dnia 16 czerwca 2010 r. ustalił zryczałtowaną wysokość miesięcznej stawki 
dla nadawców ogólnopolskich w wysokości 2% wpływów brutto. W toku procesu ujawniono przy-
kłady umów zawieranych z nadawcami radiowymi przez organizację po 1 maja 2004 r., w których 
stosowano stawki w wysokości od 0,5 do 2% wpływów brutto.

Powodowa spółka wystąpiła przeciwko organizacji z roszczeniem o ustalenie w trybie 
art. 189 k.p.c., że złożone przez nią oświadczenie o wypowiedzeniu umowy generalnej z 16 lipca 
1997 r. było nieskuteczne z uwagi na naruszenie art. 106 ust. 2 pr. aut. oraz że podstawą nieważ-
ności był także art. 9 ust. 3 uokik.

Wyrokiem z dnia 8 grudnia 2014 r. SO w Krakowie uwzględnił powództwo, stwierdzając, że 
umowa generalna obowiązuje pomiędzy stronami, tj. że nie doszło do skutecznego jej wypowiedze-
nia przez organizację. W uzasadnieniu wyroku sąd powołał się na obie wskazane wyżej podstawy 
prawne nieważności oświadczenia o wypowiedzeniu umowy z nadawcą. Od wyroku apelację złożyła 
strona pozwana. Wyrokiem z dnia 25 czerwca 2015 r. Sąd Apelacyjny w Krakowie oddalił apela-
cję, podtrzymując tym samym prawidłowość podstawy prawnej rozstrzygnięcia SO w Krakowie, 
tj. art. 106 ust. 2 pr. aut. oraz art. 9 ust. 3 uokik. Tym samym SA stwierdził, że nie istniał ważny 
powód do odmowy kontraktowania przez organizację, a także, że organizacja nadużyła pozycji 
dominującej. Obie zaś okoliczności stanowiły podstawę do stwierdzenia nieważności złożonego 
oświadczenia o wypowiedzeniu umowy.

II. Istota problemu rozstrzyganego przez Sąd Apelacyjny 
w kontekście rynku zbiorowego zarządzania prawami autorskimi
Sąd Apelacyjny rozstrzygał apelację złożoną z dziesięciu zarzutów, przy czym istotą problemu 

było ustalenie czy dokonane przez organizację wypowiedzenie umowy licencyjnej było ważne. 
Ustalenie to wymagało zbadania czy w okolicznościach sprawy doszło do ziszczenia się prze-
słanki „ważnych powodów” odmowy kontraktowania przez organizację, o których mowa w art. 106 
ust. 2 pr. aut., a także – dodatkowo – zbadania czy pozwana organizacja nadużyła pozycji domi-
nującej w rozumieniu art. 9 ust. 1 uokik, co z kolei umożliwiało zastosowanie art. 9 ust. 3 uokik. 

Rozstrzygnięcie dotyczyło także innych kwestii prawnych, w szczególności kwestii zakresu 
ochrony fonogramów w okresie, którego dotyczył wyrok, jednak z punktu widzenia działalności 
organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi nie mają one istotnego znaczenia i nie 
będą przedmiotem niniejszej glosy.

3 Szczegółowa analiza tego wątku sprawy nie będzie przedmiotem niniejszej glosy.
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Komentowane orzeczenie w szerokim ujęciu dotyczy niezwykle istotnego i aktualnego za-
gadnienia stawek stosowanych przez organizacje zbiorowego zarządzania prawami autorskimi 
i pokrewnymi, zwłaszcza gdy nie posiadają one tabel zatwierdzonych przez Komisję Prawa 
Autorskiego lub ewentualnie sąd4, a więc gdy nie obowiązują one jako stawki powszechnie obo-
wiązujące (ceny sztywne)5 zgodnie z art. 11016 pr. aut. Problem wysokości stawek związany jest 
z wyważeniem interesów uprawnionych do wynagrodzenia za korzystanie reprezentowanych 
przez organizacje zbiorowego zarządzania (twórców, producentów i innych uprawnionych) oraz 
interesów korzystających (użytkowników). Charakterystyczne dla obrotu w systemie zbiorowego 
zarządzania prawami autorskimi i pokrewnymi jest to, że ma on charakter masowy, w założe-
niu oparty na warunkach jednakowych lub zbliżonych dla jednakowych sytuacji wykorzystania 
utworów i przedmiotów praw pokrewnych. W przeciwieństwie do indywidualnego obrotu prawami 
autorskimi i pokrewnymi, którego warunki podlegają choćby potencjalnej indywidualizacji w ra-
mach swobody negocjacyjnej stron, model zbiorowego zarządu, zwłaszcza w świetle regulacji 
dotyczącej tabel, wykazuje wyraźną tendencję w kierunku stworzenia systemu o charakterze 
uniwersalnym, powszechnym i jednolitym dla wszystkich korzystających, w ten sposób, że opłata 
za wykorzystanie utworów i przedmiotów praw pokrewnych będzie uzależniona od określonych 
okoliczności ich wykorzystania. Ta masowość obrotu ściśle powiązana jest z warunkami gospo-
darczymi, w jakich on następuje. 

Zbiorowy zarząd prawami autorskimi i pokrewnymi od strony podażowej (tj. podmiotów, którym 
przysługują prawa) ma charakter obowiązkowy6 (pośrednictwo organizacji zbiorowego zarządzania 
jest obowiązkowe) bądź dobrowolny (powierzenie praw jest uzależnione od decyzji uprawnionego7, 
względnie odbywa się na zasadzie prowadzenia cudzych spraw bez zlecenia), jednak nawet w tym 
drugim przypadku umożliwienie szerokiego wykorzystania danego utworu lub przedmiotu praw 
pokrewnych w mediach de facto wymaga powierzenia praw w zarząd, gdyż w innym przypadku jest 
organizacyjnie i ekonomicznie niemożliwe. Analogiczna sytuacja występuje od strony popytowej, 
a więc podmiotów korzystających z praw zarządzanych przez organizację – występuje zbiorowy 
zarząd ustawowy (przymusowy) i umowny (dobrowolny), jednak także w tym drugim przypadku 
należy zauważyć, że choć możliwe jest wykorzystywanie utworów i przedmiotów praw pokrewnych 
niepowierzonych w zarząd, to w wielu gałęziach rynku bądź jest to niemożliwe (np. zastąpienie 
programów telewizyjnych, własnymi programami), bądź wiąże się z korzystaniem z repertuaru 
o zupełnie odmiennej charakterystyce, w tym jakości (brak możliwości korzystania z twórczości 
masowej, popularnej, na rzecz twórczości tworzonej zazwyczaj wyłącznie w celu uzupełnienia luki 
treściowej8). Wreszcie należy zauważyć, że na rynku zbiorowego zarządzania występuje charak-

4 Stosownie do procedury kontroli sądowej orzeczenia Komisji Prawa Autorskiego z art. 11014 pr. aut., którego skutkiem jest zatwierdzenie bądź od-
mowa zatwierdzenia orzeczenia. 
5 Na marginesie zauważyć należy, że stawki w tabelach wynagrodzeń za korzystanie z utworów lub przedmiotów praw pokrewnych mają nie tylko 
w sensie ekonomicznym charakter ceny sztywnej, ale per analogiam można byłoby do nich stosować art. 537 k.c., z uwagi na podobieństwo w zakresie 
skutku wprowadzenia ceny innej niż ustalona. Niezależnie od przyjętej interpretacji statusu art. 11016 pr. aut. jest to szczególny przepis ustanawiający 
ceny w określonych obszarach rynku obrotu prawami autorskimi i pokrewnymi.
6 Przykładami są art. 21, 211 i 70 ust. 21 pr. aut.
7 Umowy o powierzenie praw zawierane są w trybie normalnego powierzenia praw, zazwyczaj w drodze przeniesienia autorskich praw majątkowych 
stosownie do art. 41 ust. 1 pkt 2 pr. aut.
8 Przykładem takiego zjawiska jest wytworzenie się wyspecjalizowanego rynku licencjonowania muzyki niepowierzonej w zbiorowy zarząd, która ma 
zapewnić możliwość korzystania z muzyki w sytuacji, gdy podmiot – zazwyczaj ze względów ekonomicznych – nie chce zawrzeć umowy z organizacją 
zbiorowego zarządzania. W takim wypadku oferta rynkowa de facto ma charakter dualistyczny – użytkownik albo wybiera muzykę popularną, podle-
gającą zarządowi albo muzykę specjalnie przygotowaną w celu umożliwienia pominięcia tego systemu, jednak zazwyczaj muzyka ta ma gorszą jakość 
i nie może zastąpić w każdym wykorzystaniu muzyki popularnej. Zazwyczaj nadaje się ona jedynie jako tło muzyczne, pozbawione wielu walorów (w tym 
rozpoznawalności), a zatem w wielu wypadkach nie stanowi produktu substytucyjnego do repertuaru organizacji zbiorowego zarządzania. 
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terystyczny wyłącznie dla niego podział na obrót poszczególnymi prawami i repertuarami, które 
to kryteria mają często charakter krzyżujący się (Oleksiuk, 2016), a do umożliwienia korzystania 
z danego dobra, np. piosenki poprzez jej nadawanie, konieczne jest równoległe zawarcie umów 
z kilkoma organizacjami, które reprezentują wszystkie warstwy utworu9.

Powyższa, bardzo ogólna i uproszczona charakterystyka działalności organizacji zbiorowego 
zarządzania prawami autorskimi i pokrewnymi nie pretenduje oczywiście do pełnego opisu rynku, 
zwłaszcza przez pryzmat pojęcia rynku właściwego w rozumieniu art. 4 pkt 9 uokik, jednak ma za 
zadanie krótko scharakteryzować złożoność i specyfi kę czynników, w jakich działają organizacje 
zbiorowego zarządzania. 

Obecnie w Polsce zezwolenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zarządzanie 
prawami autorskimi i pokrewnymi posiada dwanaście organizacji, z czego istotne znaczenie dla 
masowego obrotu (inkasa wynagrodzeń) ma jedynie kilka z nich. Uprawnieni dla prowadzenia 
normalnej działalności usługowej są natomiast zazwyczaj zmuszeni pozyskiwać prawa do utworów 
i przedmiotów praw pokrewnych, gdyż ich występowanie w ofercie jest albo warunkiem prowa-
dzenia działalności gospodarczej10, albo normalnym, zwyczajowym elementem ich oferty11, bez 
którego działalności prowadzić się nie da lub jest to działalność niekonkurencyjna. To wszystko 
sprawia, że rynek ten12 ma charakter monopolistyczny i to posiadający cechy monopolu zarówno 
naturalnego, jak i instytucjonalnego (prawnego) (Barta i Markiewicz, 2011). Powyższe stanowi tło 
niezbędne do właściwego komentowania orzeczenia SA w Krakowie z 25 czerwca 2015 r.

W węższym ujęciu natomiast, orzeczenie to dotyczy problemu odmowy kontraktowania przez 
organizację z korzystającym, w tym przypadku przybierającej formę wypowiedzenia umowy ze 
względu na brak akceptacji przez tegoż korzystającego stawki wynagrodzenia, której oczekuje 
organizacja. W sytuacji braku zatwierdzonych tabel wynagrodzeń jest to powszechny problem 
i na tym tle toczy się w ostatnim czasie bardzo wiele procesów sądowych. Mając na uwadze 
powyższą charakterystykę organizacji zbiorowego zarządzania, mechanizm rynkowy, jaki jest 
źródłem tego rodzaju sporów, polega na tym, że podmiot korzystający (nabywca) dla prowadzenia 
swojej działalności musi korzystać z praw, jakimi dysponuje jedynie jeden podmiot (sprzedawca). 
Kontraktowanie z organizacją zbiorowego zarządzania jest obowiązkowe albo w sensie prawnym, 
albo w sensie faktycznym (rynkowym), a wobec braku zatwierdzonych tabel wynagrodzeń cena 
może być teoretycznie ustalona przez strony, jednak odmowa przyjęcia stawki oferowanej przez 
organizację skutkuje bezumownym korzystaniem z utworów lub przedmiotów praw pokrewnych, 
a więc naruszeniem prawa.

W powyższych warunkach sądy obu instancji musiały odpowiedzieć na pytanie: czy w tej 
sprawie odmowa kontraktowania była uzasadniona w świetle art. 106 ust. 2 pr. aut. oraz art. 9 
ust. 3 uokik.

Orzeczenie to jest o tyle istotne, że sądy obu instancji, obok oceny działalności organizacji 
zbiorowego zarządzania w relacji do korzystającego z praw (art. 106 ust. 2 pr. aut.), dokonały 
także analizy w szerszym kontekście rynkowej pozycji organizacji i wpływu tej pozycji na swobodę 
 9 Chodzi o warstwę słowno-muzyczną, artystycznych wykonań i fonogramów.
10 Tak jak np. w przypadku telewizji kablowych; tak również SN w wyr. z 20.01.2016 r. (IV CSK 484/15; http://sn.pl/sites/orzecznictwo/Orzeczenia3/
IV%20CSK%20484-15-1.pdf).
11 Tak jak np. w przypadku hoteli, dyskotek, lokali rozrywkowych itp.
12 Adekwatniejsze wydaje się stwierdzenie, że w zależności od ujęcia, jeden generalny rynek zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i pokrewnymi 
w ujęciu asortymentowym, podażowym, może dzielić się na poszczególne rynki właściwe.
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prowadzenia działalności przez korzystającego w świetle przepisów prawa antymonopolowego 
(nadużywania pozycji dominującej).

III. Łączne zastosowanie przesłanek art. 106 ust. 2 prawa autorskiego 
i art. 9 ust. 3 uokik do oceny skuteczności wypowiedzenia 

umowy licencyjnej
Uzasadniając nieważność oświadczenia organizacji o wypowiedzeniu umowy generalnej 

(umowy licencyjnej) Sąd Apelacyjny zaaprobował w pełni pogląd Sądu Okręgowego, który prze-
słanek nieważności doszukał się zarówno w art. 106 ust. 2 pr. aut. w zw. z art. 58 § 1 k.c.13, jak 
i art. 9 ust. 3 uokik. Analizując stanowisko sądów, należy przede wszystkim zwrócić uwagę, że 
powołanie obu, niezależnych od siebie podstaw materialnoprawnych nieważności jest oczywiście 
w pełni dopuszczalne i w tym zakresie doszło do zbiegu podstaw prawnych stwierdzenia tejże 
nieważności.

Podwójna kwalifi kacja prawna nieważności oświadczenia o wypowiedzeniu złożonego przez 
organizację jest odzwierciedleniem dwutorowego, szerszego spojrzenia obu sądów na działanie 
organizacji zbiorowego zarządzania. Z jednej strony bowiem dokonano oceny w perspektywie 
relacji pomiędzy organizacją a powodową spółką jako korzystającym, czego odzwierciedleniem 
jest ocena braku wystąpienia przesłanki ważnego powodu odmowy kontraktowania z art. 106 
ust. 2 pr. aut., z drugiej zaś – analizy pozycji organizacji na rynku, w tym stosowanych przez niego 
stawek wynagrodzenia i okoliczności, w których nastąpiło wypowiedzenie.

Dokonanie przez sąd także analizy w aspekcie nadużywania pozycji dominującej należy 
w pełni zaaprobować. Instytucje prawa konkurencji mogą być bowiem istotnym czynnikiem wpły-
wającym na oceny relacji cywilnoprawnych i to takim, który pozwala je dostosować do mechani-
zmów rynkowych. Odsuwając na bok rozważania dotyczące przesłanek art. 106 ust. 2 pr. aut., 
w opisywanym przypadku, samo odwołanie się do zasad współżycia społecznego z art. 58 § 2 k.c. 
jako podstawy nieważności czynności prawnej nie pozwoliłoby na zastosowanie kryteriów ekono-
micznych. Włączenie przez sąd do analizy okoliczności sprawy także art. 9 ust. 1 uokik umożliwiło 
odzwierciedlenie sytuacji rynkowej w zakresie zbiorowego zarządzania prawami autorskimi na 
rynku nadawców.

IV. Ocena wysokości stawek wynagrodzenia oferowanych 
przez organizację

Zastosowanie zarówno art. 106 ust. 2, jak i art. 9 ust. 3 pr. aut., niezależenie od innych prze-
słanek zawartych w tych przepisach, wymaga przede wszystkim zbadania zasadności stosowa-
nych lub proponowanych do zastosowania stronie powodowej stawek wynagrodzenia organizacji 
zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i pokrewnymi.

W tym zakresie sąd zwrócił uwagę na następujące czynniki związane z wynagrodzeniem 
w wysokości 2%, którego oczekiwała od korzystającej spółki powodowej pozwana organizacja, 
a brak akceptacji którego był bezpośrednim powodem złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu 
umowy stronie powodowej:

13 Choć tego przepisu sąd w uzasadnieniu nie powołał, wydaje się, że jest on konieczny do stwierdzenia nieważno ścina podstawie art. 106 ust. 2 
pr. aut., jako że on sam nie zawiera sankcji nieważności.
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1) brak przedstawienia przez pozwaną organizację kalkulacji stawki, a zatem uzasadnienia 
sposobu obliczenia jej wysokości;

2) wykazanie, nawet na niewielkiej próbie przykładowo przedstawionych w procesie umów, 
zróżnicowania stawek stosowanych przez organizację wobec korzystających w tej samej 
sytuacji, tj. pomiędzy 0,5 a 2%, która to rozpiętość stała w sprzeczności z uchwałą zarządu 
strony pozwanej, ustalającej stawkę wynagrodzeń na 2%;

3) długi, bo aż dziewięcioletni okres akceptowania przez pozwaną organizację uiszczania przez 
powodową spółkę wynagrodzenia w wysokości 0,8% jedynie za fonogramy producentów 
polskich.
Spośród wyżej przedstawionych czynników, szczególnie pierwszy zasługuje na szczególną 

uwagę, gdyż stanowi odwołanie do art. 110 pr. aut., który ustanawia kryteria ustalania wysokości 
wynagrodzeń w zakresie zbiorowego zarządu14. Wskazanie przez sąd, że pozwana organiza-
cja nie przedstawiła kalkulacji oznacza, że sąd poszukiwał ekonomicznego uzasadnienia stawki 
w ramach kryteriów, o których mowa we wspomnianym art. 110 pr. aut. Dopiero przedstawienie 
takiej kalkulacji przez organizację mogłoby stanowić przedmiot oceny, w tym z wykorzystaniem 
wiedzy specjalnej w ramach dowodu z opinii biegłego15, względnie – gdyby powództwo dotyczyło 
ustalania wysokości należnego wynagrodzenia lub odszkodowania za korzystanie bezumowne 
– mogłoby dojść do samodzielnego ustalenia tego wynagrodzenia za pomocą dowodu z opinii 
biegłego. Mając jednak na uwadze, że przedmiotem powództwa było roszczenie o ustalenie ist-
nienia stosunku cywilnoprawnego umowy licencyjnej (a zatem w aspekcie negatywnym stwier-
dzenie, że oświadczenie o wypowiedzeniu umowy było nieskuteczne), przy tak zgromadzonym 
materiale dowodowym nie było podstaw do dokonania jakiegokolwiek ustalania stawki zasadnej 
w świetle art. 110 pr. aut.

V. Ważne powody odmowy kontraktowania 
przez organizację zbiorowego zarządzania

W opisywanej sprawie, sąd przyjął, że żądanie zmiany stawki na 2% nie zostało poparte 
w jakikolwiek ekonomiczny sposób, a zatem nie wskazano na ważne powody odmowy kontrak-
towania w rozumieniu art. 106 ust. 2 pr. aut. Jedynie dla porządku należy wyjaśnić, co słusznie 
także podniósł Sąd Apelacyjny, że odmowa kontraktowania, o której mowa w powołanym prze-
pisie to nie tylko odmowa zawarcia umowy, ale i wypowiedzenie istniejącej umowy licencyjnej.

W tym kontekście należy zwrócić uwagę na powiązanie pojęcia „ważnych powodów” z art. 106 
ust. 2 pr. aut. z kryteriami ustalania wysokości wynagrodzenia w zakresie zbiorowego zarządu 
prawami autorskimi z art. 110 pr. aut. Należy zaaprobować stanowisko sądu, który taką korelację 
dostrzega, ponieważ na organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i pokrewnymi 
spoczywa ustawowy obowiązek kontraktowania w zakresie udzielanych zgód i licencji na korzy-
stanie z zarządzanych praw, natomiast odmowa jego spełnienia z powodu niemożności uzyska-
nia przez organizację zbiorowego zarządzania oczekiwanego wynagrodzenia jest limitowana 

14 Art. 110 pr. aut. „Wysokość wynagrodzeń dochodzonych w zakresie zbiorowego zarządzania przez organizacje zbiorowego zarządzania powinna 
uwzględniać wysokość wpływów osiąganych z korzystania z utworów i przedmiotów praw pokrewnych, a także charakter i zakres korzystania z tych 
utworów i przedmiotów praw pokrewnych”.
15 Na konieczność odwołania się do dowodu z opinii biegłego przy ustalaniu wynagrodzenia, także powołanego z urzędu, zwrócił uwagę SN w wyr. 
z 20.01.2016 r. (IV CSK 484/14, http://sn.pl/sites/orzecznictwo/Orzeczenia3/IV%20CSK%20484-15-1.pdf), a także SA w Poznaniu w wyr. z 1.07.2015 r. 
(I ACa 124/15, niepubl.).
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treścią art. 110 pr. aut. i samą normą art. 106 ust. 2 pr. aut. Z powyższego płynie zaś wniosek, że 
w sytuacji braku zatwierdzonych tabel wynagrodzeń organizacja ma obowiązek udzielania zgód 
i licencji na zasadach dowolnych, w tym ustalonych w ramach negocjacji z korzystającym, jednak 
wartość wynagrodzenia musi odpowiadać (jest limitowana) przez art. kryteria z art. 110 pr. aut.

Podobnie, środkiem do wykazania, że w komentowanej sprawie brak zgody korzystającego 
na zapłatę stawki 2% nie stanowił ważnego powodu wypowiedzenia umowy, były umowy z innymi 
podmiotami, które zostały ujawnione w toku postępowania, a które wskazywały na dużą rozbież-
ność w praktyce rynkowej pozwanej organizacji (od 0,5 do 2%). Jak słusznie zauważył sąd, ilość 
przedstawionych umów nie była reprezentatywna i nie mogła stanowić podstawy do dokonania 
całościowej analizy ekonomicznej stosowanych przez organizację stawek, jednak ustalenie to nie 
było w niniejszej sprawie konieczne. Jeszcze raz należy bowiem podkreślić, że przedmiotem sprawy 
było jedynie ustalenie czy wypowiedzenie umowy było zasadne w świetle art. 106 ust. 2 pr. aut. 
Słusznie zatem wziął pod uwagę sąd, że już na podstawie tej niewielkiej grupy odniesienia, jaka 
wynikała z dostępnych w toku postępowania sądowego dokumentów, wyraźnie widać było nie-
zwykle dużą rozbieżność stawek w umowach zawieranych długo po zawarciu umowy z powodem, 
a także po 1 maja 2004 r. O wiele niższe od ustalonej uchwałą zarządu pozwanej organizacji 
stawki 2% stosowane były na bieżąco, przy czym niektóre z nich były nawet niższe niż stawka 
uiszczana przez powodową spółkę. W tej sytuacji, sąd stwierdził, że brak akceptacji stawki 2% 
nie może stanowić ważnego powodu wypowiedzenia, skoro pozwana organizacja sama zawierała 
umowy z wynagrodzeniem o wiele niższym.

Należy jeszcze zwrócić uwagę, że powyższe kryterium znajduje się poza przesłankami 
art. 110 pr. aut. i wobec tego praktyka stosowana przez organizację na rynku może jedynie pomoc-
niczo służyć ustalaniu wysokości wynagrodzenia w ramach zbiorowego zarządu. Na konieczność 
brania pod uwagę także praktyki rynkowej na danym polu eksploatacji łącznie ze spełnieniem 
przesłanek art. 110 pr. aut. wskazuje także SN w wyroku z 13 grudnia 2007 r. (I CSK 321/07, 
LEX nr 527138). W przypadku jednak komentowanego orzeczenia, ujawnienie rozbieżnej prak-
tyki rynkowej służyło jedynie obaleniu przesłanki „ważnego powodu” po stronie organizacji jako 
powodu wypowiedzenia umowy. 

Analogicznie potraktował sąd fakt biernej postawy pozwanej organizacji przez dziewięć lat 
od momentu, kiedy nastąpiła zmiana prawna rozszerzająca zakres ochrony praw producentów 
fonogramów w Polsce, tj. od 2004 do 2013 r. To kryterium także odnosi się do badania zachowa-
nia samej organizacji wobec innych uczestników rynku. Jego zastosowanie zasługuje na apro-
batę, zwłaszcza mając na uwadze szczególny charakter organizacji zbiorowego zarządzania, 
które nie tylko mają prawo wykonywania działalności zbiorowego zarządu na podstawie stosow-
nego zezwolenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, ale także – na podstawie art. 106 
ust. 3 pr. aut. – obowiązek prowadzenia czynności zbiorowego zarządu i to oczywiście w interesie 
reprezentowanych twórców (art. 104 ust. 1 i 105 ust. 1 pr. aut.)16. Skoro więc organizacja obowią-
zana do dbania o interesy artystów przez dziewięć lat nie podejmuje działań mających na celu 
zmianę wysokości wynagrodzenia, pomijając ocenę staranności wykonywanego zarządu, trudno 

16 Na obowiązek organizacji zbiorowego zarządzania prawami pokrewnymi podejmowania aktywnych działań mających na celu inkaso wynagrodzenia 
należnego reprezentowanym artystom wykonawcom wskazał SO w Warszawie w wyr. z dnia 19.01.2016 r. (I C 294/14, niepubl.).
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przyjąć, że zbyt niskie wynagrodzenie (niewynegocjowanie wynagrodzenia większego, tj. 2%) 
w tych warunkach stanowiło dla organizacji ważny powód w rozumieniu art. 106 ust. 2 pr. aut.

Z komentowanego wyroku można zrekonstruować istotne kryteria oceny wystąpienia „waż-
nych powodów” odmowy kontraktowania w rozumieniu art. 106 ust. 2 pr. aut., której przyczyną jest 
brak możliwości uzyskania przez organizację oczekiwanego przez nią wynagrodzenia w sytuacji 
braku obowiązujących, zatwierdzonych przez Komisję Prawa Autorskiego tabel wynagrodzeń:
1) wynagrodzenie powinno mieć uzasadnienie ekonomiczne, tj. powinna istnieć możliwość 

ustalenia sposobu obliczenia określonej stawki wynagrodzenia; jedynie tytułem komentarza 
należy przytoczyć, że częsta w praktyce jest sytuacja, w której organizacje nie są w stanie 
wskazać sposobu obliczenia stawki wynagrodzenia;

2) stawka wynagrodzenia powinna spełniać kryteria z art. 110 pr. aut., przy czym nie można 
pominąć, że jest to kryterium najbardziej otwarte i pojemne, otwiera bowiem drogę do zasto-
sowania przesłanek z art. 110 pr. aut., a te z kolei powodują w praktyce konieczność badania 
szeregu szczegółowych czynników;

3) praktyka organizacji w zakresie stosowanych wynagrodzeń powinna być jednolita, przez co 
należy rozumieć nie tyle utrzymywanie wynagrodzeń na dokładnie tym samym poziomie, 
ile: (1) zapewnienie, aby podmioty w tej samej sytuacji rynkowej korzystania miały stawki te 
same lub podobne; (2) ewentualne różnice pomiędzy stawkami, jakie te organizacje stosują, 
były nieznaczne i mieściły się w marginesie negocjacji; innymi słowy można tę przesłankę 
określić mianem wymogu spójnej polityki cenowej organizacji zbiorowego zarządzania;

4) organizacja powinna podejmować aktywne działania mające na celu zapewnienie adekwat-
ności stawek wynagrodzeń, w szczególności w sytuacji, gdy dochodzi do znacznych zmian 
okoliczności związanych z korzystaniem, takich jak np. rozszerzenie repertuaru; w tym za-
kresie komentowane orzeczenie wydaje się powoływać na wprowadzaną zasadą venire 
contra factum proprium nemini licet stabilizację oceny prawnej postawy i zachowania pod-
miotu wobec okoliczności faktycznych, z których podmiot ten miałby wyciągać konsekwencje 
prawne; innymi słowy uzasadnieniem „ważnego powodu” z art. 106 ust. 2 pr. aut. nie może 
być bierność organizacji w świetle szczególnego charakteru zbiorowego zarządu i zadań 
organizacji zbiorowego zarządu (obowiązek prowadzenia działalności zbiorowego zarządu, 
który oznacza także prowadzenie go z należytą starannością w interesie uprawnionych).
Powstaje pytanie, czy są to wszystkie przesłanki, jakie można zrekonstruować z normy pły-

nącej z art. 106 ust. 2 pr. aut. Zapewne nie, gdyż otwarta formuła pojęcia „ważnych powodów” 
nadaje całej normie charakter co prawda ocenny, ale równocześnie możliwy do dostosowania do 
okoliczności danej sprawy.

W zakresie interpretacji pojęcia ważnych powodów odmowy kontraktowania w świetle moż-
liwości orzeczenia zakazu reemisji i odszkodowania za naruszenie praw autorskich wypowiedział 
się jeszcze bardziej restrykcyjnie SN w wyroku z dnia 20 stycznia 2016 r. (IV CSK 484/15). Sąd 
stwierdził, że należy oceniać obowiązek kontraktowania po stronie reemitenta (art. 211 ust. 1 pr. aut.) 
w świetle obowiązku kontraktowania istniejącego po stronie organizacji zbiorowego zarządzania 
(art. 106 ust. 2 pr. aut.). Organizacja posiada przy tym monopol na rynku reemisji, a zatem w tych 
warunkach uprawnienie do odmowy kontraktowania ma charakter absolutnie wyjątkowy i za ważne 
powody tej odmowy nie można uważać braku porozumienia co do stawki wynagrodzenia, jeżeli 
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nie występują żadne inne dodatkowe okoliczności. Za przykład powodów ważnych w rozumieniu 
art. 106 ust. 2 pr. aut. SN uznał w szczególności kwestionowanie obowiązku zapłaty wynagro-
dzenia za korzystanie z praw autorskich lub przedmiotów praw pokrewnych lub kwestionowanie 
wysokości wynagrodzenia w sytuacji, gdy obowiązują zatwierdzone tabele wynagrodzeń. Tym 
bardziej potwierdza to wniosek, że samo kwestionowanie wysokości wynagrodzenia w sytuacji 
braku zatwierdzonych tabel nie może stanowić ważnego powodu odmowy kontraktowania w ro-
zumieniu art. 106 ust. 2 pr. aut. lub wymaga odpowiedniego zachowania po stronie organizacji 
zbiorowego zarządzania.

VI. Pozycja dominująca organizacji zbiorowego zarządzania 
w świetle odmowy kontraktowania

Drugą przesłanką, na którą powołał się w niniejszej sprawie sąd przy orzekaniu o nieważ-
ności oświadczenia o wypowiedzeniu umowy generalnej było nadużycie przez organizację po-
zycji dominującej w rozumieniu art. 9 ust. 1 uokik w zw. z art. 4 pkt 10 uokik. Przypomnijmy, że 
powyższe ustalenie prowadziło do stwierdzenia przez sąd samodzielnej podstawy nieważności 
oświadczenia organizacji o wypowiedzeniu umowy na podstawie art. 9 ust. 3 uokik. 

Nie budzi wątpliwości pod kątem zasadności zastosowanie uokik w niniejszej sprawie w świetle 
powołanego przez sąd art. 2 ust. 2 pkt 1 uokik.

Stwierdzenie nieważności czynności prawnej z art. 9 ust. 3 uokik wymagało stwierdzenia, że 
doszło do nadużycia pozycji dominującej (art. 9 ust. 1 uokik). Ustalenie sądu w tym zakresie należy 
ocenić prawidłowo, przy czym, jak wskazuje uzasadnienie wyroku, sąd dokonał go na podstawie 
złożonego do Komisji Prawa Autorskiego wniosku o zatwierdzenie tabeli wynagrodzeń. Należy 
przy tym zwrócić uwagę na pewien defi cyt uzasadnienia wyroku w tym zakresie, polegający na 
braku wskazania, jakie przesłanki sąd uznał za spełnione przy kwalifi kacji pozycji dominującej 
pozwanej organizacji.

Zgodnie z art. 4 pkt 10 uokik pozycją dominującą jest taka pozycja przedsiębiorcy, „która 
umożliwia mu zapobieganie skutecznej konkurencji na rynku właściwym przez stworzenie mu 
możliwości działania w znacznym zakresie niezależnie od konkurentów, kontrahentów oraz kon-
sumentów; domniemywa się, że przedsiębiorca ma pozycję dominującą, jeżeli jego udział w rynku 
właściwym przekracza 40%”.

Dla ustalenia czy przedsiębiorca posiada pozycję dominującą kluczowe znaczenie ma zdefi -
niowanie rynku właściwego, w stosunku do którego odnoszone będą wszystkie dalsze przesłanki. 
Niewątpliwie w komentowanym orzeczeniu ustalenia takiego nie dokonano, a przynajmniej nie 
znajduje ono w nim odzwierciedlenia. Zagadnienie wyznaczania rynków właściwych w przypadku 
organizacji zbiorowego zarządzania ma charakter złożony i wykracza poza zakres tego opraco-
wania, jednak w warunkach niniejszej sprawy można dokonać następującej skróconej charakte-
rystyki rynku.

Organizacja działa w zakresie masowego obrotu prawami autorskimi i pokrewnymi, pośred-
nicząc w udzielaniu licencji pomiędzy uprawnionymi a korzystającymi. Jest zatem podmiotem, 
który oferuje posiadane dobra (prawa do korzystania) w obrocie. Organizacja reprezentuje re-
pertuar krajowy i zagraniczny w zakresie praw pokrewnych producentów fonogramów i wideo-
gramów. Klientem (odbiorcą dóbr) są m.in. nadawcy radiowi i telewizyjni. Przedmiotem licencji 
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jest zezwolenie (licencja) na korzystanie z przedmiotów praw pokrewnych na polu eksploatacji 
nadawanie (art. 41 ust. 2 w zw. z art. 50 pkt 3 pr. aut.). W tym kontekście należy zauważyć, że 
na rynku polskim działa jedynie jedna organizacja zbiorowego zarządzania prawami pokrewnymi 
producentów wideogramów i fonogramów, a zgodnie z art. 105 ust. 1 pr. aut. istnieje domniemanie 
uprawnienia organizacji do zarządzania prawami w zakresie udzielonego przez ministra zezwole-
nia. Co więcej, organizacja może podejmować czynności zbiorowego zarządu także wobec praw 
jej niepowierzonych na zasadach prowadzenia cudzych spraw bez zlecenia.

Należy zauważyć, że choć generalnie zbiorowy zarząd prawami autorskimi w zakresie ma-
sowego obrotu można by uważać za jeden, szeroko określony przez pryzmat asortymentu, rynek, 
stanowiłoby to zbyt duże uproszczenie i nie odzwierciedlało charakteru działalności tak po stronie 
podaży (charakter praw licencjonowanych przez organizacje zbiorowego zarządzania), jak i po 
stronie popytowej (sposoby korzystania z praw przez poszczególne podmioty). Ponadto, naj-
ważniejszym błędem przyjęcia takiego opisu rynku, jako rynku właściwego, byłby sam charakter 
autorskich praw majątkowych i praw pokrewnych. 

Za dobro niematerialne w zakresie twórczości (treści) mające na rynku znaczenie ekono-
miczne, tj. nadające się do wykorzystania, można uznać tylko takie, z którego można we własnej 
działalności swobodnie korzystać. Tymczasem korzystanie z jednego dobra (jednej treści) wymaga 
zazwyczaj pozyskania kilku praw według następujące modelu:
1) konieczne jest posiadanie praw do wszystkich warstw danej treści, tj. wszystkich praw (ma-

jątkowych praw autorskich lub autorskich praw pokrewnych), które składają się na możliwy 
do wykorzystania w obrocie produkt (treść); przykładowo dla wykorzystania piosenki w radiu 
konieczne jest uzyskanie licencji na wszystkie warstwy prawno-repertuarowe17, tj.:
a) autorskie prawa majątkowe do utworu słownego, muzycznego lub słowno-muzycznego 

(warstwa tekstu i kompozycji);
b) autorskie prawa pokrewne do artystycznych wykonań (warstwa wykonań muzycznych 

i wokalnych);
c) autorskie prawa pokrewne do fonogramu (prawa producenta do pierwszego utrwalenia 

utworu);
2) prawa do wszystkich powyższych warstw muszą zostać uzyskane na tych samych po-

lach eksploatacji (tj. w stosunku do tych samych sposobów korzystania); zgodnie z art. 41 
ust. 2 pr. aut., a także przepisami szczególnymi dotyczącymi praw pokrewnych podstawo-
wym przedmiotem obrotu jest prawo w stosunku do danego pola eksploatacji (uprawnienie 
do korzystania z utworu lub przedmiotu praw pokrewnych na danym polu eksploatacji);

3) licencjonowane treści muszą znajdować się w repertuarze organizacji, z którą kontraktuje 
korzystający.
Należy zauważyć, że poszczególne warstwy prawno-repertuarowe są reprezentowane przez 

osobne organizacje zbiorowego zarządzania. Zważywszy na to, że wykorzystanie danej treści 
zazwyczaj wymaga posiadania praw na danym polu eksploatacji od więcej niż jednej organi-
zacji reprezentującej dany repertuar, działalność organizacji zbiorowego zarządzania prawami 
autorskimi i pokrewnymi nie ma w tym zakresie charakteru konkurencyjnego – oferowane przez 

17 W zależności od charakteru danego utworu, warstwy te mogą się różnić.
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nie dobra nie mają charakteru substytucyjnego, ale komplementarny18. Z tego powodu można 
przyjąć, że w zakresie praw reprezentowanych przez organizacje zbiorowego zarządzania pra-
wami autorskimi i pokrewnymi w stosunku do jednego repertuaru (jednej warstwy treści) istnieje 
albo jedna organizacja albo w przypadku istnienia dwóch organizacji – konkurencja pomiędzy nimi 
nie występuje z uwagi na komplementarność ich repertuaru. Powyższa charakterystyka oczywi-
ście stanowi jedynie zwięzłe przedstawienie kluczowych elementów otoczenia gospodarczego, 
w którym działają organizacje zbiorowego zarządzania (Oleksiuk, 2016).

Mając na uwadze powyższą charakterystykę rynek właściwy w niniejszej sprawie należałoby 
wyznaczyć jako rynek zbiorowego zarządzania prawami pokrewnymi producentów fonogramów 
w odniesieniu do nadawców radiowych na terenie Polski. Takie określenie rynku właściwego 
odpowiada kryterium zarówno asortymentowemu w warstwie podażowej oraz popytowej, jak 
i geografi cznemu. Dodatkowo, w świetle okoliczności sprawy celowe było także ograniczenie 
zdefi niowanego rynku właściwego kryterium czasowym (od 1 maja 2004 r. do dnia wypowiedzenia 
umowy generalnej lub ewentualnie do dnia orzekania przez sąd).

Brak uzasadnienia sądu w tym zakresie nie powoduje jednak wadliwości orzeczenia, gdyż 
biorąc pod uwagę charakterystykę ogólnego rynku zbiorowego zarządu i systemu zbiorowego za-
rządu w Polsce, oczywiste było, że prawami pokrewnymi do fonogramów zarządza jedynie jedna 
organizacja, produktem substytucyjnym mogłaby zaś być oferta fonogramów niepowierzonych 
w zarząd, przy czym, jak już wskazano w pkt II niniejszego opracowania, w przeważającej części 
nie może być ona traktowana jak produkt substytucyjny19. 

W tych warunkach prawidłowe jest ustalenie sądu, że pozwana organizacja ma możliwość 
zapobiegania skutecznej konkurencji na rynku właściwym, gdyż jako jedyny podmiot – w sytuacji 
braku zatwierdzonych tabel – może działać w zasadzie niezależnie. Na marginesie należy wspo-
mnieć, że na stawki stosowane przez organizacje zbiorowego zarządzania prawami autorskimi 
i pokrewnymi mają wpływ – choć stosunkowo niewielki – stawki stosowane przez inne organizacje 
zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i pokrewnymi dla danej działalności korzystających, 
co często nazywa się współczynnikiem „całościowego obciążenia podmiotów korzystających”20. 
Wpływ ten polega na tym, że na danym polu eksploatacji ocenia się całkowitą wartość wynagro-
dzeń, jaką za korzystanie z treści (poszczególnych warstw repertuarowych) muszą płacić korzy-
stający wszystkim organizacjom.

Jednocześnie, zgodnie z treścią art. 4 pkt 10 uokik, do pozycji rynkowej pozwanej organi-
zacji ma zastosowanie domniemanie posiadania pozycji dominującej wyrażone w tym przepisie.

Ustalając nadużywanie pozycji dominującej, sąd wskazał, że ciężar dowodu w tym zakresie 
spoczywał na powodowej spółce, jednocześnie jednak sąd wskazał, że pozwana organizacja 
odmówiła przedstawienia danych, które umożliwiały zbadanie stawek stosowanych przez nią 
w obrocie z podobnymi do powodowej spółki podmiotami Sąd wskazał na następujące kryteria, 
18 W przypadku STOART i SAWP w zakresie artystycznych wykonań, a także w zakresie praw do utworów słowno-muzycznych w przypadku ZAIKS 
i STL występuje tożsamość zarządzanych praw, jednak repertuary (treści) są różne, a więc nie można mówić o substytucyjności oferowanych przez nie 
dóbr. W przypadku STOART i SAWP przy typowej działalności polegającej na nadawaniu treści lub ich publicznym odtwarzaniu, nie jest możliwa efek-
tywna gospodarczo identyfi kacja do repertuaru której z organizacji należy dana treść, a z tego powodu de facto konieczne jest kontraktowanie z obiema 
organizacjami. Jeżeli chodzi o STL to nie prowadzi ono samodzielnego inkasa wynagrodzeń.
19 Produktem substytucyjnym może być w szczególności jedynie w przypadku muzyki przeznaczonej do odtwarzania w tle w niektórych rodzajach 
działalności gospodarczej.
20 Warto zwrócić uwagę, że takie spojrzenie na stosowane stawki umożliwia wyznaczenie rynku właściwego od strony kupujących (korzystających), 
co także może mieć istotne znaczenie, zwłaszcza w zakresie ewentualnego badania występowania porozumień ograniczających konkurencję pomiędzy 
organizacjami zbiorowego zarządzania prawami autorskimi.
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na jakich oparł się, ustalając nadużywanie pozycji dominującej, co oznacza, że zdaniem sądu 
materiał dowodowy zgromadzony w sprawie został oceniony jako wystarczający do dokonania 
ustalenia nadużywania pozycji dominującej:
1) brak przedstawionej powodowej spółce kalkulacji obliczenia stawki wynagrodzenia 2%; jako 

że dowodzenie braku uzasadnienia takiej wysokości stawki stanowiłoby dowód okoliczności 
negatywnej, nie można obciążać nim strony powodowej21; nie oznacza to jednak, że istnie-
je domniemanie braku możliwości ekonomicznego uzasadnienia stawki (kalkulacji stawki) 
w sytuacji, gdy nie zostanie ono przedstawione przez organizację; brak przedstawienia takiej 
kalkulacji organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub pokrewnymi, w sytuacji 
stosowania przez nią niejednolitych stawek, może stanowić istotnie okoliczność obciążającą 
tę organizację w zakresie ustalenia nadużywania przez nią pozycji dominującej;

2) stosowanie niejednolitych stawek na rynku, w szczególności stawek niższych nawet niż 
stawka pierwotnie płacona przez powoda, a której to podwyższenia domagała się pozwana 
organizacja.
Należy także zauważyć, że sąd zwrócił uwagę, że organizacja odmówiła w toku procesu 

przedstawienia przez nią informacji pozwalających na całościowe zbadanie parametrów rynkowych 
stosowanych przez nią stawek w odniesieniu do poszczególnych kategorii odbiorców, zwłaszcza 
brak możliwości stwierdzenia czy organizacja stosowała jednolite stawki z nadawcami o charak-
terze konkurencyjnym. W tym miejscu sąd zwrócił uwagę, że nadawcy lokalni i ogólnopolscy nie 
mogą być traktowani zdaniem sądu jako konkurenci.

Mimo powyższych wątpliwości, sąd stwierdził nadużycie pozycji dominującej przez pozwaną 
organizację. Podkreślił przy tym kilkukrotnie brak możliwości uzyskania od niej informacji pozwa-
lających na dokonanie ocen ekonomicznych w zakresie systemu stosowanych stawek. Nie można 
oprzeć się wrażeniu, że sąd balansuje na granicy stosowania contra legem domniemania nad-
użycia pozycji dominującej przez organizację, zwłaszcza w warunkach, gdy nie było w materiale 
sprawy informacji pozwalających na jej ocenę. W tym zakresie tok rozumowania sądu wydaje się 
niespójny i pełny luk w procesie kwalifi kacji określonego zachowania jako nadużycia pozycji do-
minującej. W zasadzie jedynym argumentem, który sąd wprost w wyroku wyraził, a który odnosi 
się do kwalifi kacji nadużycia pozycji dominującej jest brak możliwości wykazania adekwatności 
stawki wynagrodzenia 2%, przez co sąd przyjął, że jest ona nieadekwatna. Wydaje się, że za-
brakło w tym miejscu odwołania do oceny w świetle kryteriów art.110 pr. aut., które istotnie uza-
sadniałyby uznanie, że stawka jest nieadekwatna. Oczywiście brak powołania takiej przesłanki, 
nie dyskwalifi kuje samego rozstrzygnięcia.

W związku z powyższym nasuwa się pytanie, kto powinien dowodzić nieadekwatności staw-
ki 2%. O ile w przypadku zastosowania art. 106 ust. 2 pr. aut. możliwe jest przyjęcie wskazanych 
wyżej w pkt V argumentów dotyczących braku ważnych powodów odmowy kontraktowania (wy-
powiedzenia umowy licencyjnej), tj.:
1) braku uzasadnienia wysokości nowej stawki,
2) niejednolitości stosowanych stawek w tym samym okresie,
3) wieloletniego, biernego akceptowania poprzednich stawek przez organizację,

21 Ale już strona powodowa mogłaby powołać dowód na okoliczność adekwatności stawki w świetle art. 110 pr. aut.
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o tyle w przypadku kwalifi kacji z punktu widzenia art. 9 ust. 1 uokik kryteria te mogą same w sobie 
wydawać się niewystarczające, a wykazanie niejednolitych stawek i braku adekwatności nowej 
stawki powinno być przedmiotem dowodu strony powodowej, w tym poprzez opinię biegłego. Jak 
wskazuje się w praktyce, w tego rodzaju sprawach sąd powinien rozważyć dopuszczenie z urzędu 
dowodu z opinii biegłego22, przy czym – podobnie jak w procesach sądowych o zatwierdzenie 
lub odmowę zatwierdzenia tabel wynagrodzeń – byłaby to opinia zmierzająca nie do ustalenia 
stawki właściwej, ale do oceny czy obecna stawka jest uzasadniona (adekwatna), tj. czy posiada 
uzasadnienie ekonomiczne. Jakkolwiek oba rodzaje opinii wydają się podobne, to jednak kieru-
nek badań jest w nich odmienny.

Powyższe, krytyczne uwagi pod adresem uzasadnienia komentowanego wyroku oraz wąt-
pliwości co do słuszności przyjęcia przez sąd nadużycia pozycji dominującej przez pozwaną 
organizację w formule przypominającej sankcję za brak współpracy w trakcie procesu, należy 
jednak skonfrontować ze statusem prawnym pozwanej jako organizacji zbiorowego zarządzania 
prawami pokrewnymi.

Organizacje zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i pokrewnymi są stowarzyszeniami, 
a więc podmiotami prywatnymi, które jednak na mocy aktu administracyjnego ministra właściwe-
go do spraw kultury i dziedzictwa narodowego są wyposażone w szczególne obowiązki i prawa 
wzmacniające ich pozycję na rynku, a to:
– obowiązek zarządzania prawami autorskimi lub pokrewnymi (art. 104 ust. 1 i ust. 5 pkt 1 i 106 

ust. 3 pr. aut.)23;
– domniemanie uprawnienia organizacji w zakresie zarządu prawami i legitymacji procesowej 

w tym zakresie (art. 105 ust. 1 pr. aut.);
– obowiązek jednakowego traktowania reprezentowanych twórców (art. 106 ust. 1 pr. aut.);
– uprawnienie do żądania informacji przez organizację (art. 105 ust. 2 pr. aut.);
– obowiązek kontraktowania (art. 106 ust. 2 pr. aut.);
– reguły ustalania stosowanych przez organizacje stawek wynagrodzeń (art. 110 pr. aut.).

Mając na uwadze normy płynące z powyższych przepisów a także szczególne miejsce or-
ganizacji zbiorowego zarządzania, jako organizacji społecznych, które mają za zadanie repre-
zentować interesy uprawnionych, powstaje pytanie, czy stosowane przez organizację stawki 
i sposób ich obliczania powinien być przez organizacje ujawniany w sytuacji, gdy nie obowiązują 
zatwierdzone tabele wynagrodzeń. Rozstrzygnięcie tej kwestii wydaje się być kluczowe dla oce-
ny czy prawidłowa była dokonana przez sąd kwalifi kacja działalności pozwanej organizacji jako 
nadużycia pozycji dominującej.

W przedstawionej sytuacji wydaje się, że szczególna pozycja organizacji zbiorowego zarzą-
dzani wynika także z braku zatwierdzonych tabel wynagrodzeń, w sytuacji, gdy jest to obowiązkowe 
(art. 11012 w zw. z art. 21 ust. 1 pr. aut.). Gdyby bowiem tabele na polu eksploatacji nadawanie 
zostały zatwierdzone, zarówno korzystający, jak i uprawnieni reprezentowani przez organizacje 
zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i pokrewnymi mieliby możliwość wpływu na stawki, 
w tym przedstawienia własnych kalkulacji. Brak zatwierdzonych tabel w tym wypadku powoduje 

22 Por. wyr. SN z 20.01.2016 r. (IV CSK 484/14, http://sn.pl/sites/orzecznictwo/Orzeczenia3/IV %20CSK%20484-15-1.pdf).
23 Zob. wyr. SO w Warszawie z dnia 19.01.2016 r. (I C 294/14, niepubl.) w zakresie wskazania na możliwość domagania się przez uprawnionych 
wynagrodzenia od organizacji zbiorowego zarządzania prawami pokrewnymi, niezależnie od tego czy organizacja prowadziła faktycznie tę działalność 
w warunkach, w których miała taki obowiązek i zawarła stosowną umowę z korzystającym. 



148 Marcin Mioduszewski            Wypowiedzenie umowy licencyjnej o korzystanie z repertuaru dokonane przez organizację…

internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 2016, nr 5(5)        www.ikar.wz.uw.edu.pl        DOI: 10.7172/2299-5749.IKAR.5.5.7

faktyczną zależność od stawek ustalonych jednostronnie przez organizację, zwłaszcza mając 
na uwadze jej monopolistyczną pozycję (z jednej strony niedostępność oferowanych przez nią 
praw, gdzie indziej, z drugiej zaś – obowiązek kontraktowania). Skoro w tych okolicznościach 
organizacja posiada tak dużą swobodę działania, a jednocześnie nie doszło do ustalenia stawek 
w drodze postępowania przed Komisją Prawa Autorskiego, w którym to ustalaniu uczestniczą 
zarówno przedstawiciele uprawnionych, jak i korzystających, wydaje się, że organizacja powinna 
zapewnić co najmniej informacje o sposobie obliczenia stawek zgodnie z art. 110 pr. aut. oraz 
zgodnie z praktyką rynkową jako przesłanką pochodną, na którą wskazał SN w cytowanym już 
wyżej orzeczeniu z 13 grudnia 2007 r. (I CSK 321/07, LEX nr 527138). W tych warunkach na-
leżałoby oczekiwać, że stawki wynagrodzenia, których oczekuje organizacja będą uzasadnione 
przez organizacje.

Na szczególny sposób funkcjonowania rynku zbiorowego zarządu w sytuacji, gdy ist-
nieje obowiązek kontraktowania korzystającego organizacją, a jednocześnie gdy nie istnieją 
 zatwierdzone tabele wynagrodzeń wskazał SN w powołanym już wyżej wyroku z dnia 20 stycz-
nia  2016 (IV  CSK 484/15). Sąd zauważył, że odmowa kontraktowania przez organizację zbiorowego 
zarządzania, która ma status monopolisty, prowadzić może w istocie do zmuszenia przedsiębior-
cy do zaprzestania określonej działalności, dla której niezbędne jest korzystanie z utworów lub 
przedmiotów praw pokrewnych, podczas gdy nie istnieją w systemie prawnym żadne środki, które 
umożliwiałyby rozwiązanie takiego konfl iktu (Markiewicz, 2013). Sąd wskazał też na szczególny 
status organizacji i wyjątkowy charakter odmowy kontraktowania, której nie powinno uzasadniać 
samo kwestionowanie wysokości wynagrodzenia, niepochodzącego z zatwierdzonej tabeli.

W tym kontekście, należy skłonić się ku słuszności uznania przez sąd, że w komentowanej 
sprawie brak dowodów na adekwatność stawki wynagrodzenia 2% może prowadzić do stwier-
dzenia przez sąd, że organizacja oferuję tę stawkę w oderwaniu od uzasadnienia ekonomicz-
nego. Wreszcie, w świetle wyrażonego w wyroku SN z dnia 13 grudnia 2007 r. (I CSK 321/07, 
LEX nr 527138) poglądu, że w ramach kryteriów z art. 110 pr. aut. należy pod uwagę brać także 
praktykę rynkową w zakresie stawek na danym polu eksploatacji, zbadanie tej praktyki w niniej-
szej sprawie nie było jednak możliwe w pełnym zakresie, a ujawnione umowy zawierane z na-
dawcami przez organizację wskazywały na rozbieżność stawek stosowanych przez organizację. 
Rozbieżność ta była nawet większa niż rozbieżność pomiędzy stawką proponowaną powodowi 
przez organizację (2%) a stawką, którą płacił powód (0,8%). Co więcej, sąd mógł zastosować 
art. 233 § 2 k.p.c., oceniając odmowę przedstawienia przez stronę pozwaną dowodu mającego 
znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy, tj. umożliwiającego pełne ustalenie praktyki rynkowej orga-
nizacji w zakresie stawek wynagrodzenia stosowanych względem różnych kategorii nadawców24.

Wreszcie należy zauważyć, że sąd, stwierdzając nadużycie pozycji dominującej, nie wypo-
wiedział się w ogóle jaki charakter miało to nadużycie. Oczywiście, wniosek taki można wyciągnąć 
z analizy poszczególnych fragmentów uzasadnienia, jednak w świetle powyższych uwag dotyczą-
cych stwierdzenia nadużycia pozycji dominującej może to budzić wątpliwości. Orzekając naruszenie 
pozycji dominującej z art. 9 ust. 1 pr. aut., sąd zwrócił uwagę na narzucanie cen nieadekwatnych, 
a zatem w okolicznościach niniejszej sprawy zapewne cen wygórowanych w rozumieniu art. 9 

24 W tym zakresie zarzut strony pozwanej został przez Sąd Apelacyjny uznany za zasadny jednak bez wpływu na rozstrzygnięcie całej apelacji. 
Niezależnie od tego, możliwość zastosowania przez sąd art. 233 § 2 k.p.c. do oceny odmowy przedstawienia dokumentów wydaje się uzasadniona.
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ust. 2 pkt 1 uokik. Pod rozwagę należałoby w okolicznościach tej sprawy wziąć także ograniczenie 
zbytu w rozumieniu art. 9 ust. 2 pkt 2 uokik, które w tym przypadku polegałoby właśnie na odmowie 
kontraktowania z art. 106 ust. 2 pr. aut. Należy zwrócić uwagę, że w tym modelu, uzasadnieniem 
nieważności złożonego przez pozwaną organizację oświadczenia o wypowiedzeniu umowy by-
łyby odrębnie art. 106 ust. 2 pr. aut. oraz samodzielnie art. 9 ust. 3 uokik w związku z art. 9 ust. 2 
pkt 2 uokik w zw. z art. 106 ust. 2 pr. aut. Przesłanką do stwierdzenia zachowania stanowiącego 
naruszenie pozycji dominującej byłaby zatem odmowa kontraktowania z art. 106 ust. 2 pr. aut. 

Podobnie, przesłanką stwierdzenia naruszenia pozycji dominującej mógłby być art. 9 ust. 2 
pkt 3 uokik w zakresie stosowania niejednolitych cen w podobnych umowach, a także – zapew-
ne po przeprowadzeniu opinii biegłego w świetle kryteriów z art. 110 pr. aut. – także art. 9 ust. 2 
pkt 6 (stosowanie uciążliwych warunków umów). Zaniechanie przez sąd dokonania stosownej 
kwalifi kacji konkretnego zachowania stanowiącego przejaw naruszania pozycji dominującej przez 
pozwaną organizację jest istotną wadą uzasadnienia, jednak nie niweczy to możliwości uznania, 
że doszło do spełnienia przesłanki art. 9 ust. 1 pr. aut., zwłaszcza w ramach art. 9 ust. 2 pkt 2 
uokik w zw. z art. 106 ust. 2 pr. aut. a przez to, że doszło do spełnienia przesłanki nieważności 
wypowiedzenia, o której mowa w art. 9 ust. 3 uokik.

Na omówienie zasługuje także konstatacja sądu, że w niniejszej sprawie nie było możliwe25 
przeprowadzenie dowodu z opinii biegłego do ustalenia czy stawka 2% jest stawką adekwatną 
w świetle art. 110 pr. aut. Jakkolwiek, w świetle poczynionych wyżej uwag, rozstrzygnięcie do-
tyczące nieważności wypowiedzenia umowy licencyjnej było możliwe z uwagi na stwierdzenie 
nadużycia pozycji dominującej przez pryzmat odmowy kontraktowania i to bez tego dowodu, na-
leży zauważyć, że sąd uznając za konieczne przeprowadzenie dowodu z opinii biegłego w kwestii 
adekwatności stawek powinien rozważyć samodzielne przeprowadzenie tego dowodu z urzędu 
w trybie art. 232 k.p.c. w zw. z art. 278 k.p.c. Alternatywnie, sąd powinien wskazać, że materiał 
dowodowy w sprawie w ogóle nie pozwalał na poddanie go ocenie biegłego, choć dowód taki 
pozwoliłby na rozstrzygnięcie określonej kwestii w sprawie. Na konieczność przeprowadzenia do-
wodu z opinii biegłego, nawet z urzędu, wskazał także SN w powoływanym wyroku z 20 stycznia 
2016 r. (IV CSK 484/15). Orzeczenie to zapadło zresztą w sprawie dotyczącej sporu na tle usta-
lania wynagrodzenia należnego organizacji zbiorowego zarządzania, tj. w sprawie z jednej strony 
ustawowego obowiązku kontraktowania reemitenta kablowego (operatora kablowego), z drugiej 
zaś – odmowy kontraktowania przez organizację zbiorowego zarządzania, a więc w wielu punk-
tach w sprawie tożsamej z okolicznościami niniejszej sprawy.

Uzasadnienie komentowanego wyroku w zakresie stwierdzenia nieważności wypowiedzenia 
umowy licencyjnej z powołaniem na przepisy prawa antymonopolowego wydaje się być wewnętrz-
nie sprzeczne, sąd bowiem z jednej strony przesądził o nadużyciu pozycji dominującej przez po-
zwaną organizację z uwagi na nieadekwatność stawki wynagrodzenia, z drugiej zaś – stwierdził, 
że dla stwierdzenia czy oferowana stawka 2% była adekwatna, należało przeprowadzić dowód 
z opinii biegłego.

Z powyższego wynika, że za uzasadnioną podstawę stwierdzenia nadużycia pozycji do-
minującej można w niniejszej sprawie uważać art. 106 ust. 2 pr. aut., co do którego nie budzi 

25 „[…] Oczywiście ocena taka wymagałaby wiadomości specjalnych, lecz w zgromadzonym w sprawie materiale dowodowym brak było podstaw do 
wnioskowania o przeprowadzenie dowodu z opinii biegłego […]”.
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wątpliwości, że spełnione są jego przesłanki. Jakkolwiek rozstrzygnięcie sądu w zakresie stwier-
dzenia posiadania przez pozwaną organizację pozycji dominującej należy uznać za prawidłowe, 
uzasadnienie w tym zakresie jest lakoniczne – sąd nie wskazał w żaden sposób, na podstawie 
jakich przesłanek przyjął posiadanie pozycji dominującej przez organizację.

VII.  Podsumowanie
Komentowane orzeczenie odpowiada prawu, jeśli chodzi o kierunek rozstrzygnięcia, tj. odda-

lenie apelacji, które prowadzi do stwierdzenia, że pomiędzy stronami obowiązuje umowa licencyjna 
ze stawką wynagrodzenia 0,8%. Uzasadnienie sądu w zakresie braku możliwości zastosowania 
w warunkach sprawy art. 106 ust. 2 pr. aut. jako podstawy do wypowiedzenia umowy przez po-
zwaną organizację zbiorowego zarządzania prawami pokrewnymi należy ocenić jako prawidłowe.

Co się zaś tyczy kwestii drugiej, tj. samodzielnej podstawy stwierdzenia nieważności z art. 9 
ust. 3 uokik, uzasadnienie wydaje się być pełne luk w rozumowaniu sądu, a także sprzeczno-
ści w zakresie stwierdzenia sądu, że ustalenie dotyczące adekwatności stawki wynagrodzenia 
2% wymaga dowodu z opinii biegłego, przy jednoczesnym stwierdzeniu nieadekwatności tego 
wynagrodzenia w rozumieniu przepisów prawa antymonopolowego i przy jednoczesnym braku 
przeprowadzenia takiej opinii przez sąd z urzędu lub innej wypowiedzi sądu w tym zakresie.

Niezależnie od powyższych uchybień, samo zastosowanie instytucji prawa konkurencji do 
oceny relacji cywilnoprawnych pomiędzy podmiotami na rynku zbiorowego zarządzania prawami 
autorskimi i pokrewnymi należy uznać za działanie korzystne, które pozwala dostosować treść 
rozstrzygnięcia tak, by odpowiadało rzeczywiście panującym pomiędzy tymi podmiotami stosun-
kom oraz interesom, jakim służyć ma działalność organizacji zbiorowego zarządzania.
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Anna Piszcz, Dominik Wolski (red.), 
Dochodzenie przed sądem polskim roszczeń 

odszkodowawczych z tytułu naruszenia reguł konkurencji, 
Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania 

Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2016, s. 220

Recenzowana praca, która stanowi dzieło zbiorowe autorstwa naukowców i praktyków zwią-
zanych z Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych, została poświęcona analizie 
dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/104/UE z dnia 26 listopada 2014 r. w sprawie 
niektórych przepisów regulujących dochodzenie roszczeń odszkodowawczych z tytułu naruszenia 
prawa konkurencji państw członkowskich i Unii Europejskiej, objęte przepisami prawa krajowe-
go (Dz.U. L 349, 5.12.2014, s. 1–19) oraz perspektywom jej implementacji do prawa polskiego. 
Stanowi przy tym pierwsze całościowe opracowanie tej problematyki w naszej literaturze i już 
z tego powodu, niezależnie od wysokiego poziomu merytorycznego, zasługuje na zauważenie. 
W poniższych uwagach skupię się w większym stopniu na materialnoprawnych aspektach recen-
zowanej pracy, co nie oznacza przyznania mniejszej wagi zagadnieniom procesowym, ale wynika 
z moich ograniczonych kompetencji.

Redaktorzy i autorzy postawili sobie za zadanie zarówno omówienie samej dyrektywy, jak 
i ukazanie szerszego tła unijnej regulacji naprawienia szkód spowodowanych naruszeniem prawa 
konkurencji oraz zwrócenie uwagi na problemy, jakie mogą powstać przy dokonywaniu imple-
mentacji dyrektywy do prawa polskiego. W toku rozważań odnoszą się także do projektu założeń 
ustawy transponującej dyrektywę, przygotowanego przez Komisję Kodyfi kacyjną Prawa Cywilnego. 

Taki zestaw celów pracy narzucił jej strukturę. Po pierwszym rozdziale, w którym Agata 
Jurkowska-Gomułka przedstawia wzajemne relacje publiczno- i prywatnoprawnych metod zwal-
czania naruszeń prawa konkurencji, dotychczasowy dorobek unijny, proces tworzenia dyrektywy 
2014/104/UE i jej znaczenie dla krajowych systemów prawnych, dalsze fragmenty opracowania 
(poniekąd z wyjątkiem ostatniego rozdziału) poświęcone są poszczególnym zagadnieniom nor-
mowanym przez dyrektywę.

W rozdziale drugim Dominik Wolski podejmuje, zasadnicze z materialnoprawnego punktu 
widzenia, zagadnienie zasady odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną czynem naruszającym 
reguły konkurencji. Autor opowiada się za oparciem tej odpowiedzialności na zasadzie winy. 
Kwestia może (i powinna) być przedmiotem dyskusji, choć jej praktycznego znaczenia nie należy 
przeceniać. Na wstępie chciałbym zauważyć, że przychylam się do częściej spotykanego w now-
szej literaturze poglądu, że winę rozumianą jako możliwość postawienia zarzutu należy odnosić 
do naruszenia reguł postępowania, a nie (jak ujmuje to część doktryny, a za nią Autor) do wyrzą-
dzenia szkody (Kaliński, 2014, s. 56 i n.). Działanie wyrządzające szkodę jest więc zawinione, 
jeżeli można sprawcy postawić zarzut, że umyślnie albo w wyniku niedbalstwa naruszył reguły 
konkurencji, niezależnie od tego czy mógł i powinien zdawać sobie sprawę z tego, że ktoś inny 
poniesie uszczerbek. Relacja między zachowaniem a szkodą jest natomiast domeną związku 
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przyczynowego. O niezawinionym wyrządzeniu szkody naruszeniem reguł konkurencji można 
zatem mówić wówczas, gdy podmiot naruszył te reguły w okolicznościach, w których nie można 
mu z tego powodu czynić zarzutu (w uproszczeniu: nie zamierzał ich naruszyć i dołożył należytej 
staranności, by tego nie uczynić). 

Dalej warto zauważyć, że oprócz wskazanych przez Autora zasad winy, ryzyka i słuszności 
wyróżnia się na tle obowiązujących regulacji prawnych jeszcze przynajmniej jedną zasadę – 
bezprawności, polegającą na przypisaniu odpowiedzialności podmiotowi, który wyrządził szkodę 
swoim bezprawnym zachowaniem, choćby nie było ono zawinione (Kuźmicka-Sulikowska, 2011). 
Rozróżnienie zasady bezprawności od zasady ryzyka wydaje mi się istotne, ta ostatnia znajduje 
bowiem zastosowanie wówczas, gdy odpowiedzialność nie ma (czy nie musi mieć) charakteru 
sprawczego – między zachowaniem podmiotu ponoszącego odpowiedzialność a szkodą nie 
musi zachodzić związek przyczynowy. Tymczasem zasada bezprawności stosowana jest do od-
powiedzialności sprawczej, a jej względna surowość – w stosunku do zasady winy – polega tylko 
na tym, że niezawinione naruszenie prawa czy zasad współżycia społecznego także uzasadnia 
odpowiedzialność. W odniesieniu do czynów naruszających prawo konkurencji nie powinno ule-
gać wątpliwości, że chodzi o odpowiedzialność sprawczą. Szkodę powinien naprawić ten, kto 
swoim bezprawnym zachowaniem ją wyrządził. W istocie zatem wyboru zasady odpowiedzial-
ności należy, moim zdaniem, dokonywać między winą a bezprawnością (z możliwym wariantem 
pośrednim – odpowiedzialnością na zasadzie winy z odwróconym rozkładem ciężaru dowodu 
zawinienia). 

Opowiadając się za zasadą winy, Dominik Wolski posługuje się trzema argumentami. Pierwszy 
dotyczy zapewnienia spójności między publicznoprawnymi i prywatnoprawnymi sankcjami narusze-
nia prawa konkurencji. Argument ten nie przekonuje mnie, nie widzę bowiem powodu stosowania 
tych samych przesłanek do instrumentów spełniających różne funkcje. Sankcje publicznoprawne 
– kary pieniężne – uzależnione są od winy, ponieważ taka jest fi lozofi a karania i jego etyczne uza-
sadnienie: społeczność reprezentowana przez organy państwa wyrządza dolegliwość temu, kto 
naruszył przyjęte przez nią reguły, jeżeli zrobił to w sposób zarzucalny. Odpowiedzialność cywil-
na nie pełni jednak funkcji penalnej, a – kompensacyjną. Jej celem jest wyrównanie uszczerbku, 
który jeden członek społeczności wyrządził drugiemu. Wbrew rozpowszechnionemu przekonaniu, 
nie ma bezspornego fi lozofi cznego uzasadnienia ani moralnej konieczności, by poszkodowany 
mógł domagać się naprawienia szkody wyrządzonej mu bezprawnym działaniem tylko wówczas, 
gdy było ono zawinione. Z racji kompensacyjnej funkcji odpowiedzialności łatwiej dostrzec isto-
tę problemu, przyjmując perspektywę poszkodowanego. Pytanie o zasadę odpowiedzialności 
przedstawia się wówczas tak: czy osoba, która poniosła uszczerbek na skutek naruszenia przez 
drugiego powszechnie obowiązujących reguł postępowania powinna pozostać ze swoją szko-
dą tylko dlatego, że naruszycielowi nie można postawić zarzutu z powodu popełnionego czynu 
bezprawnego? 

Drugi argument odnosi się do przypadku, gdy podmiot jest „objęty niedozwoloną praktyką zu-
pełnie nieświadomie”, np. przekazuje kontrahentowi informacje, które zostaną przez odbiorcę uży-
te do zawarcia porozumienia antykonkurencyjnego. Ten argument uważam za nietrafny. Istota 
odpowiedzialności na zasadzie bezprawności, jak wskazano powyżej, polega na przypisaniu 
odpowiedzialności temu, kto: a) naruszył prawo czy dobre obyczaje i b) wyrządził tym drugiemu 
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szkodę. Jeżeli dany podmiot sam nie naruszył reguł konkurencji (a tylko nieświadomie umożliwił 
dokonanie naruszenia innym), nie ma podstaw, by ponosił odpowiedzialność. Jeżeli natomiast 
jego zachowanie naruszało te reguły – nie ma powodu, by jej nie ponosił. Z tej samej przyczyny 
nie uważam za trafny pojawiającego się dalej w omawianym rozdziale recenzowanej pracy twier-
dzenia, że odejście od zasady winy może prowadzić do obciążenia odpowiedzialnością przed-
siębiorców podnoszących ceny w ramach efektu umbrella pricing. Jeżeli nie są oni uczestnikami 
kartelu, a tylko reagują na wywołane przez kartel zmiany rynkowe, nie działają bezprawnie i nie 
ponoszą odpowiedzialności.

Trzeci argument to twierdzenie, że wprowadzenie surowszej (w stosunku do winy) zasady 
odpowiedzialności wymaga szczególnego uzasadnienia. Rzeczywiście, zasada winy dominuje 
w naszym systemie (choć jest to dominacja statystyczna, a nie żadna forma nadrzędności nor-
matywnej) (Kaliński, 2014, s. 54 i n.). Nieprzekonujące jest jednak powoływanie się dla poparcia 
wspomnianego twierdzenia na przykłady odpowiedzialności na zasadzie ryzyka, bo nie ona – jak 
wyjaśniono – jest tu alternatywą dla winy. Odpowiedzialność na zasadzie ryzyka polega na nałożeniu 
obowiązku naprawienia szkody na kogoś, kto niekoniecznie szkodę tę spowodował i bez względu 
na to czy przy jej wyrządzeniu doszło do naruszenia prawa. Z tego powodu wymaga ona szcze-
gólnego uzasadnienia w postaci szczególnego niebezpieczeństwa związanego z danym rodzajem 
zdarzeń, korzyści z tych zdarzeń odnoszonych przez określony podmiot itp. Odpowiedzialność na 
zasadzie bezprawności ma własne, przekonujące uzasadnienie – powinność naprawienia szkody 
przez tego, kto ją bezprawnie wyrządził. Problem należy, jak sądzę, rozstrzygać według kryterium 
gospodarczej efektywności obu reguł. Sądzę, że bezwzględny (niezależny od winy) obowiązek 
naprawienia szkody przez tego, kto ją spowodował, naruszając prawo konkurencji, lepiej posłuży 
nie tylko poszkodowanemu (dla którego konieczność dowodzenia winy sprawcy może stanowić 
trudność procesową), lecz także gospodarce jako całości, zakładając, że za prawem chroniącym 
wolną konkurencję stoi trafna idea ekonomiczna. Warto też spróbować rozważyć ponadgranicz-
ny kontekst obowiązywania prawa, biorąc pod uwagę treść art. 6 ust. 3 rozporządzenia Rzym II, 
przewidującego właściwość prawa państwa, na którego rynku powstały skutki niedozwolonych 
praktyk.  Należy więc zadać sobie pytanie: czy polscy przedsiębiorcy częściej będą sprawcami 
czynów naruszających prawo konkurencji i wyrządzających szkody podmiotom zagranicznym, 
czy też częstsza będzie relacja odwrotna. Jeżeli zachodzić ma druga ewentualność, surowsza 
odpowiedzialność byłaby wskazana.

W drugim rozdziale recenzowanej pracy omówione zostają także pozostałe przesłanki od-
powiedzialności odszkodowawczej, w tym szkoda i związek przyczynowy. Poczyniono tu szereg 
ważnych i trafnych uwag na temat ustalania wysokości szkody, w tym uwzględniania zjawiska 
tzw. przerzucania nadmiernych obciążeń, związku przyczynowego oraz ustanowionych w dyrek-
tywie domniemań. Pewien niedosyt budzą rozważania dotyczące odsetek, choć ich szczupłość 
może wynikać stąd, że problem odsetek został potraktowany pobieżnie i rozwiązany niepraktycznie 
w dyrektywie. Stanowi ona (w punkcie 12 preambuły), że odsetki powinny należeć się poszkodo-
wanemu od dnia wyrządzenia mu szkody. Tymczasem takie rozwiązanie będzie trudne do imple-
mentowania, gdyż zupełnie ignoruje fakt, że szkoda jest zjawiskiem płynnym i zmiennym w czasie, 
a jej ustalanie (a niekiedy tylko szacowanie) następuje na dzień zasądzania odszkodowania. 
Tylko w odniesieniu do tego momentu w procesie następuje kwantyfi kacja szkody. Wcześniejsze 
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wezwanie do naprawienia szkody, powodujące wymagalność roszczenia, stanowi określenie roz-
miaru szkody przez samego poszkodowanego, które zostaje następnie zweryfi kowane w procesie. 
O ile nie ma problemu z zasądzeniem odsetek za opóźnienie od kwoty objętej wezwaniem albo 
takiej jej części, która mieści się w wysokości szkody ustalonej przez sąd, trudno będzie określić, 
od jakiej sumy mają się należeć poszkodowanemu odsetki za okres od dnia wyrządzenia szkody 
do wymagalności roszczenia.

Trzeci rozdział recenzowanej monografi i, autorstwa Macieja Gaca, poświęcony jest regułom 
proceduralnym wymaganym przez dyrektywę 2014/104/UE, a dotyczącym dostępu stron sporu 
odszkodowawczego do materiału dowodowego, zarówno będącego w dyspozycji samych stron 
i osób trzecich, jak i zebranego w toku postępowania administracyjnego. Autor trafnie zwraca 
uwagę na praktyczną doniosłość przewidzianych w dyrektywie reguł pozyskiwania materiału do-
wodowego od przeciwnika procesowego, także jeszcze przed wszczęciem postępowania, oraz na 
trudności w ich implementacji, zwłaszcza jeżeli rozumieć ją szeroko jako nie tylko ustanowienie 
odpowiednich przepisów, lecz także wdrożenie ich w praktykę.

W kolejnym rozdziale Anna Piszcz omawia regulacje dyrektywy dotyczące skuteczności 
w procesie odszkodowawczym rozstrzygnięć zapadających w postępowaniu antymonopolowym. 
Przedstawia ewolucję polskiego orzecznictwa sądowego w tej kwestii prowadzącą do przyjęcia 
– nie w pełni chyba wciąż ustabilizowanego – stanowiska, w myśl którego sąd cywilny może sa-
modzielnie stwierdzać naruszenie prawa konkurencji, jeżeli nie została jeszcze w tym względzie 
wydana ostateczna decyzja Prezesa UOKiK oraz może, ale nie musi, zawiesić postępowanie 
cywilne do czasu zakończenia toczącego się postępowania administracyjnego. Następnie szcze-
gółowo omawia różne rodzaje rozstrzygnięć organów publicznych oraz możliwe ich skutki dla 
postępowań prowadzonych przez różne podmioty rozstrzygające spory odszkodowawcze (sądy 
państwowe i polubowne). Szczególnie istotne jest zwrócenie uwagi na problem rozstrzygnięć 
zagranicznych organów ochrony konkurencji, których rola w krajowym postępowaniu cywilnym 
została w art. 9 ust. 2 dyrektywy określona niejasno.

Piąty rozdział recenzowanej pracy, autorstwa Pawła Podreckiego i Katarzyny Wiese, dotyczy 
odpowiedzialności solidarnej podmiotów naruszających prawo konkurencji. Autorzy trafnie zauwa-
żają, że problematyka ta w prawie polskim mieści się w zakresie zastosowania art. 441 k.c., a roz-
wiązania przyjęte w dyrektywie wymagają przeniesienia do prawa polskiego jedynie w zakresie 
przywilejów małych i średnich przedsiębiorców oraz podmiotów korzystających z dobrodziejstw 
programu łagodzenia kar. Ograniczenie odpowiedzialności małych i średnich przedsiębiorców 
wyłącznie do szkód poniesionych przez ich własnych nabywców (bezpośrednich i pośrednich), 
a więc wyłączenie w stosunku do nich roszczeń osób, które nabywały towary od innych uczest-
ników kartelu albo poniosły szkody w wyniku zjawiska umbrella pricing, jest jednym z bardziej 
kontrowersyjnych rozstrzygnięć dyrektywy. Autorzy poddają je zasadnej, moim zdaniem, krytyce 
zarówno co do istoty, jak i rozwiązań szczegółowych, zwłaszcza testu „zagrożenia efektywności 
ekonomicznej przedsiębiorcy”, którego praktyczna przydatność jest wysoce wątpliwa. Autorzy 
omawiają też mechanizm subsydiarnej odpowiedzialności podmiotów uczestniczących w pro-
gramach łagodzenia kar.

Kolejnym zagadnieniem podjętym w omawianej monografi i jest problematyka przedawnie-
nia roszczeń (opracowana przez Aleksandra Stawickiego i Bartosza Turno). Omówiona została 
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tu regulacja przedawnienia roszczeń deliktowych w kodeksie cywilnym oraz ukazano specyfi -
kę roszczeń dotyczących naruszenia prawa konkurencji. Jest to niezmiernie złożona problema-
tyka, nie wszystkie wątpliwości zostały jednoznacznie rozstrzygnięte w doktrynie i orzecznictwie, 
zostaje zatem duże pole do polemik czy rozbieżnych opinii. Za dyskusyjną uważam zwłaszcza 
tezę Autorów, że bieg terminu przedawnienia z pierwszego paragrafu art. 4421 k.c. (błędnie 
oznaczanego w pracy jako art. 442 k.c.), liczonego a tempore scientiae, powinien rozpoczynać 
się od dnia uprawomocnienia się decyzji UOKiK stwierdzającej naruszenie prawa konkurencji. 
Kwestia ta jest jednak zbyt złożona, by ją tu w pełni rozważyć, należałoby bowiem wziąć pod 
uwagę nie tylko charakter tego deliktu i znaczenie rozstrzygnięcia administracyjnego, lecz także 
specyfi kę szkody, która powstaje zwykle w jakiś czas po zaistnieniu czynu bezprawnego (ma-
jącego zresztą często charakter ciągły) i narasta w czasie, co stwarza szczególne problemy 
w stosowaniu terminu biegnącego od dowiedzenia się o szkodzie. Następnie przedstawiono 
regulację dyrektywy w kwestii przedawnienia, zwracając uwagę na specyfi czne rozwiązania, 
takie jak wstrzymanie biegu przedawnienia przez czas trwania naruszenia prawa. Wskazano 
rozmaite trudności praktyczne, jakie mogą wywoływać poszczególne rozstrzygnięcia prawo-
dawcy unijnego, sądzę jednak, że przydatne dla oceny rzeczywistej skali tych trudności byłoby 
uwzględnienie w rozważaniach także rozkładu ciężaru dowodu poszczególnych okoliczności 
wpływających na bieg przedawnienia. Podzielam pogląd Autorów, że dyrektywa dopuszcza ist-
nienie terminu bezwzględnego przedawnienia, liczonego od dnia zdarzenia; kwestia nie została 
jednak – wbrew ich twierdzeniu – zupełnie pominięta milczeniem przez prawodawcę unijnego, 
o dopuszczalności tego terminu stanowi bowiem pkt 36 preambuły dyrektywy. Trafnie dostrzeżo-
no także problem z transpozycją przepisu wymagającego zawieszenia biegu przedawnienia na 
czas trwania postępowania przed organem ochrony konkurencji, wynikający stąd, że organ pro-
wadzi zarówno postępowania przeciwko przedsiębiorcy w sprawie naruszenia, jak i postępowania 
wyjaśniające.

Ostatni rozdział zasadniczej części pracy, opracowany przez Małgorzatę Modzelewską de 
Raad, został poświęcony roli sądów polubownych w dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych 
powstałych w wyniku naruszenia praw konkurencji. Autorka popiera tezę o przysługiwaniu tego 
rodzaju sporom cechy zdatności arbitrażowej w rozumieniu art. 1157 k.p.c. oraz przedstawia 
podstawowe informacje o postępowaniu polubownym według prawa polskiego, odniesione do 
specyfi cznej kategorii sporów, jaką są sprawy dotyczące prawa konkurencji. Zwraca przy tym 
uwagę na niestosowalność poza obszarem sądownictwa państwowego niektórych mechanizmów 
przewidzianych w dyrektywie, zwłaszcza dotyczących współpracy z organami publicznymi oraz 
ujawniania dowodów (które w postępowaniu arbitrażowym podlega własnym, regulaminowym 
zasadom, kształtowanym przede wszystkim przez charakterystyczny dla tego postępowania brak 
środków przymusu). Na marginesie tych rozważań można zauważyć, że jednym z głównych czyn-
ników ograniczających rolę sądownictwa polubownego w tym obszarze (jak zresztą w całej sferze 
odpowiedzialności deliktowej) może okazać się praktyczna trudność w dokonywaniu zapisów na 
sąd polubowny między podmiotami, które często nie współpracują kontraktowo, a zetknęła je ze 
sobą dopiero okoliczność wyrządzania przez jeden z nich drugiemu szkody.

Pracę kończy podsumowanie, w którym zebrano wynikające z poszczególnych rozdzia-
łów rekomendacje co do transpozycji dyrektywy do prawa polskiego. Nie mam wątpliwości, 
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że zarówno te rekomendacje, jak i całe recenzowane opracowanie okażą się przydatne tym, 
którzy będą zaangażowani w proces tworzenia prawa, jak również wszystkim zajmującym 
się teoretycznie i praktycznie prawem konkurencji na jego styku z odpowiedzialnością cywil-
noprawną.

Bibliografi a
Kaliński, M. (2014). W: A. Olejniczak (red.). System Prawa Prywatnego, t. 6, Prawo zobowiązań – część 

ogólna (s. 56 i n.). Warszawa: C.H. Beck.
Kuźmicka-Sulikowska, J. (2011). Zasady odpowiedzialności deliktowej w świetle nowych tendencji w usta-

wodawstwie polskim. Warszawa: Wolters Kluwer.

prof. dr hab. Piotr Machnikowski
Uniwersytet Wrocławski 
e-mail: piotr.machnikowski@uwr.edu.pl



internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 2016, nr 5(5)        www.ikar.wz.uw.edu.pl

157

Frank Wijckmans, Maaike Visser, Sarah Jacques, Evi Noël, 
The EU Private Damages Directive. Practical Insights 

(Minutes of the Closed Workshop 2015), 
Intersentia, Cambridge–Antwerp–Portland 2016, s. 110

Prezentowana publikacja ma całkowicie unikalny charakter ze względu na zarówno swoją 
treść, jak i formę. Książka pod redakcją czterech prawników stanowi podsumowanie zamknię-
tych warsztatów, które odbyły się w dniu 21 maja 2015 r. w Brukseli. W warsztatach tych wzięło 
udział kilkudziesięciu prawników z niemal wszystkich jurysdykcji w Unii Europejskiej, w tym trzech 
prawników z polskich kancelarii: Dorothy Hansberry-Bieguńska, Małgorzata Modzelewska de 
Raad i Piotr Paśnik. Warsztaty poświęcone były problematyce interpretacji dyrektywy Parlamentu 
Europejskiego i Rady nr 2014/104/UE z 26 listopada 2014 r. w sprawie niektórych przepisów 
regulujących dochodzenie roszczeń odszkodowawczych z tytułu naruszenia prawa konkurencji 
państw członkowskich i Unii Europejskiej, objęte przepisami prawa krajowego. W publikacji ze-
brano formułowane przez uczestników warsztatów pytania i odpowiedzi dotyczące różnorodnych 
aspektów stosowania przepisów dyrektywy 2014/104/UE. 

Książka podzielona jest na 7 rozdziałów, odpowiadających strukturze merytorycznej dyrek-
tywy: przedmiot, zakres i defi nicje (rozdz. 1, art. 1–4 dyrektywy); ujawnianie dowodów (rozdz. 2, 
art. 5–8 dyrektywy); wpływ decyzji krajowych organów ochrony konkurencji, okresy przedawnie-
nia, odpowiedzialność solidarna (rozdz. 3, art. 9–11 dyrektywy); przerzucanie obciążeń (rozdz. 4, 
art. 12–16 dyrektywy); wyliczanie szkód (rozdz. 5, art. 17 dyrektywy); polubowne rozstrzyganie 
sporów (rozdz. 6, art. 18–19 dyrektywy); przepisy końcowe (rozdz. 7, art. 20–24 dyrektywy). Taka 
jasna struktura książki, jak również zamieszczony na końcu publikacji indeks rzeczowy, czyni z niej 
pozycję bardzo przyjazną czytelnikowi. 

Każdy rozdział książki rozpoczyna się od omówienia ogólnego kontekstu podejmowanych 
zagadnień, sprowadzającego się do prezentacji analizowanych przepisów dyrektywy1. Następnie 
cytowany jest omawiany przepis dyrektywy, w odniesieniu do którego formułowane są pytania 
i odpowiedzi. W zależności od stopnia złożoności jeden przepis (artykuł) dyrektywy stanowi przed-
miot jednego bądź więcej pytań. Przykładowo, art. 6 dyrektywy, poświęcony ujawnianiu dowodów 
znajdujących się w aktach organu ochrony konkurencji, jest przedmiotem aż 6 pytań; tyle samo 
pytań sformułowano w odniesieniu do art. 11 dyrektywy, ustanawiającego zasady odpowiedzial-
ności solidarnej za szkody wyrządzone poprzez praktyki ograniczające konkurencję.

Odpowiedzi na pytania niejednokrotnie osadzone są w orzecznictwie TSUE, praktyce decyzyjnej 
Komisji czy wreszcie – w niewielkim, choć satysfakcjonującym ze względu na charakter publika-
cji, stopniu – w poglądach doktryny i literaturze. W wielu odpowiedziach znajdują się odniesienia 
do konkretnych orzeczeń z zakresu prywatnego egzekwowania reguł konkurencji (np. do wyroku 
w sprawie CDC Hydrogen Peroxide, czy do „klasyków” prywatnego egzekwowania reguł konku-

1 Wyjątkiem jest tutaj rozdział 7. obejmujący wyłącznie cytowanie przepisów dyrektywy.
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rencji UE, czyli wyroków w sprawach Courage i Manfredi). Tam, gdzie jest to niezbędne, autorzy 
odsyłają również do odpowiednich innych regulacji unijnych (np. rozporządzenia Bruksela I bis). 

Aby zobrazować charakter pytań i odpowiedzi, można przytoczyć pytanie formułowane 
w związku z art. 13 dyrektywy, dotyczącym argumentu przerzucania obciążeń. Pytanie zawarte 
w pkt 203 (s. 63) publikacji brzmi (tłum. własne – AJG): „Art. 13 dyrektywy stanowi, że jeśli prze-
rzucanie obciążeń jest wykorzystywane w roli mechanizmu obronnego, na pozwanym spoczy-
wa ciężar dowodu przerzucenia obciążeń. Jednocześnie pozwany może zasadnie domagać się 
ujawnienia dowodów przez powoda lub osoby trzecie. Jak będzie to wyglądało w praktyce, jeśli 
informacje, których pozwany potrzebowałby w celu wykazania, że obciążenia zostały przerzuco-
ne, będą bardzo specyfi czne (np. ceny transakcyjne)? Takie informacje będą z reguły stanowiły 
tajemnicę handlową”. Rozbudowana odpowiedź na to pytanie zawiera odniesienia do niemie-
ckiej i francuskiej praktyki co do kwalifi kacji różnorodnych informacji w przedmiotowym zakresie. 
Z kolei art. 17 dyrektywy, stanowiący o zasadach obliczania szkód antymonopolowych, stał się 
przyczynkiem do sformułowania następującego pytania (pkt 240, s. 73): „Art. 17 ust. 2 dyrektywy 
ustanawia na korzyść powoda obalalne domniemanie wskazujące, że naruszenia w postaci karteli 
powodują szkody. Jaka jest praktyczna wartość takiego domniemania? Czy ma ono jakiekolwiek 
skutki w kontekście obrony poprzez przerzucanie obciążeń, jak ustanawia art. 14 ust. 2 dyrek-
tywy?” Drugie pytanie wygenerowane w związku z art. 17 (pkt 244, s. 74) dotyczy następującej 
kwestii: „Art. 17 ust. 3 dyrektywy wyposaża krajowe organy ochrony konkurencji w kompetencje 
do pomocy sądom krajowym, jeśli te tego żądają, w określaniu wielkości szkody. W jaki sposób 
organ krajowy będzie w stanie pomagać sądowi w obliczaniu szkód?”. Przytoczone powyżej py-
tania znakomicie oddają zorientowany na praktykę (i praktyków) charakter publikacji. Są to też 
pytania, jakie powinien postawić sobie każdy prawnik (niezależnie od tego czy jest praktykiem, 
czy akademikiem) w refl eksji nad implementacją dyrektywy 2014/104/UE do prawa krajowego.

Książkę niewątpliwie należy polecić wszystkim prawnikom, którzy nie śledzili wcześniejszych 
wieloletnich dyskusji nad prywatnym egzekwowaniem reguł konkurencji, a chcieliby zrozumieć 
istotę przepisów dyrektywy. Wydaje się, że książka nie straci swej wartości nawet po implementacji 
dyrektywy 2014/104/UE – biorąc pod uwagę liczne problemy i kontrowersje wokół przenoszenia 
regulacji na grunt prawa krajowego, nadal niezbędne będzie odwoływanie się do ratio unijnego 
pierwowzoru. Choć w zamierzeniach autorów książka przeznaczona jest przede wszystkim dla praw-
ników–praktyków, to ma ona również niebagatelną wartość użytkową dla środowiska naukowego. 

dr hab. Agata Jurkowska-Gomułka
profesor Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania
e-mail: ajurkowska@wsiz.rzeszow.pl
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Piotr Semeniuk, Koncepcja jednego organizmu 
gospodarczego w prawie ochrony konkurencji, 

Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW, 
Warszawa 2015, s. 325 

Wybrany temat recenzowanej książki Koncepcja jednego organizmu gospodarczego w pra-
wie ochrony konkurencji to mniej znany w polskiej literaturze problem prawa ochrony konkurencji. 
Jest zagadnieniem, które w praktyce organów antymonopolowych wciąż budzi duże kontrowersje 
i niejasności co do kryteriów jego jednolitego defi niowania i stosowania tak w aspekcie material-
nym, jak i formalnym. Koncepcja jednego organizmu gospodarczego (dalej: jog) sama w sobie 
zawiera bowiem na tyle dużo różnorodnych czynników ją kształtujących, osadzonych w praktyce 
strategicznej i operacyjnej przedsiębiorców, że jest koncepcją dynamiczną, nieokreśloną prawnie, 
różnie interpretowaną oraz utożsamianą z różnymi realnymi strukturami przedsiębiorców o mniej 
lub bardziej trwałej rynkowej egzystencji. I właśnie dlatego, koncepcja jog swoje szczególne, 
a zarazem użyteczne zastosowanie znalazła w prawie antymonopolowym, w którym struktury 
tożsame lub zbliżone do jog leżą w samym centrum jego uwagi. 

Książka P. Semeniuka jest w tym kontekście cenną publikacją, przedstawiającą stosowanie 
koncepcji jog w prawie ochrony konkurencji w sposób najbardziej kompleksowy od strony prawnej 
i ekonomicznej, w stosunku do publikacji, które ukazały się w polskim piśmiennictwie antymono-
polowym. Obejmuje swym zakresem wszystkie istotne materialne i formalne aspekty koncepcji jog 
wynikające z prawa antymonopolowego i regulacji pokrewnych. Autor dokonuje w niej rzetelnej 
i wnikliwej analizy stosowania koncepcji jog w przekroju prawa antymonopolowego, tj. w zakresie 
zawieranych porozumień pomiędzy przedsiębiorstwami, przepisów o kontroli koncentracji, przepi-
sów o zakazie nadużywania pozycji dominującej, w relacji do pokrewnych instytucji prawa ochro-
ny konkurencji. Ponadto, koncepcję jog rozpatruje na gruncie unijnego prawa pomocy publicznej 
oraz na gruncie innych gałęzi prawa (regulacyjnego). Tworzy pod tym względem spójny obraz 
szerokiej penetracji koncepcji jog w systemie prawa ochrony konkurencji o istotnych skutkach dla 
orzecznictwa. Ten szeroki kontekst prawny analizy możliwości wykorzystania idei jog w różnych 
systemach prawnych jest dodatkowym walorem objaśniającym i aplikacyjnym prezentowanego 
dzieła. Z literatury recenzowanej książki wynika jednak także, że problem jog w prawie antymo-
nopolowym nie jest zamknięty i że wciąż występuje duża przestrzeń do poszerzania zakresu jego 
stosowania. 

Pojęcie jednego organizmu gospodarczego (single economic unit) nie zostało zdefi niowane 
bezpośrednio w prawie antymonopolowym. Występuje natomiast w piśmiennictwie antymonopolo-
wym oraz orzecznictwie. Istota problemu antymonopolowego zamyka się w tym, że zgodnie z tym 
orzecznictwem zintegrowane gospodarczo przedsiębiorstwa, tworząc jeden organizm gospodarczy, 
w zasadzie nie podlegają opresji prawa antymonopolowego. Ocena zaś czy w danym przypadku 
w kolizję z prawem ochrony konkurencji wszedł jeden organizm gospodarczy zależy od przyję-
tych celów prawa konkurencji, od stopnia jego ekonomizacji oraz interpretacji prawnych podstaw, 
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przyczyn i skutków funkcjonowania zintegrowanych podmiotów gospodarczych. Koncepcja jednego 
organizmu gospodarczego została więc głęboko uwikłana w analizę ekonomiczną i prawną. Każda 
sytuacja upodabniająca występowanie lub pojawienie się jednego organizmu gospodarczego 
wymaga zatem, według autora, wnikliwej analizy strukturalnej i behawioralnej.

Dlatego też za głównym cel swej pracy P. Semeniuk uznał wykazanie, że koncepcja jog jako 
zjawisko ekonomiczne może być interpretowana odmiennie przez prawo antymonopolowe ze 
względu na wartości aksjologiczne, które stawiane są przed prawem antymonopolowym, czyli, 
jak słusznie zauważa to autor, ze względu na cele i funkcje tego prawa. W związku z tym trafnie 
ukazuje szczególną i istotną cechę występującą pomiędzy jog i prawem antymonopolowym, że 
pomimo pozornie jednorodnej koncepcji jog z punktu widzenia zjawiska ekonomicznego, w prak-
tyce mamy do czynienia z niejednorodną analizą prawną idei jog w odniesieniu do zachowań 
rynkowych przedsiębiorstw wchodzących w zakres prawa konkurencji. W tym miejscu warto 
podnieść, co niekoniecznie jest akcentowane przez autora, ale wyraźnie przebija się z tekstu 
książki, że pojawienie się koncepcji jog jako produktu teorii fi rmy, spowodowało wymierne skutki 
w ekonomizacji stosowania prawa antymonopolowego i spowodowało znaczne poluzowania albo 
porzucenia jego rygorystycznej wykładni językowej na rzecz wykładni systemowej i funkcjonalnej. 
Często bowiem w prawie konkurencji ze względu na ekonomicznie szeroki kontekst treści jego 
norm prawnych wykładnia językowa nie wystarcza do ustalenia właściwego znaczenia brzmienia 
przepisu. Dotyczy to między innymi takich pojęć, jak grupa kapitałowa, wspólna pozycja domi-
nująca, porozumienie kooperacyjne, porozumienie koncentracyjne, wspólne przedsiębiorstwo, 
relacje typu agent i pryncypał, przedsiębiorca publiczny (państwowy). 

Recenzowana monografi a jest tematycznie zwięzłą i spójną rozprawą naukową o walorach 
poznawczych i aplikacyjnych, składającą się z dziewięciu koncepcyjnie powiązanych rozdziałów, 
dających pełny i aktualny obraz wykorzystania koncepcji jog w prawie antymonopolowym. Trzeba 
przy tym zauważyć, że koncepcja jog jest przez autora prezentowana nie tylko na gruncie pra-
wa ochrony konkurencji, lecz także w szerszej perspektywie, którą kreuje polityka konkurencji. 
Szczególnie chodzi tutaj, co autor omawia w drugim rozdziale, o aksjologię, którą polityka kon-
kurencji nadaje prawu konkurencji. 

Mocną stroną monografi i jest także prezentowanie i analizowanie kolejnych zagadnień doty-
czących rozumienia, zakresu stosowania i skutków stosowania koncepcji jog w praktyce organów 
antymonopolowych w przekroju międzynarodowym, tj. z perspektywy Stanów Zjednoczonych, Unii 
Europejskiej i Polski. Ów benchmarking oparty jest na analizie i wykładni prawa, ale również na 
zastosowaniu metody badawczej zaliczanej w naukach o zarządzaniu do metod jakościowych, 
którą stanowi studium przypadków. Bogata egzemplifi kacja przypadków praktycznego wykorzy-
stania funkcjonalnego charakteru koncepcji jog jest zgodna z celem publikacji. 

Słusznie P. Semeniuk źródeł koncepcji jog upatruje w teorii fi rmy, o czym pisze w drugim 
rozdziale. Bo chociaż jog-i nie mają swojego umocowania w przepisach prawa gospodarczego, 
są strukturami realnymi, w związku z czym zostały zbadane i opisane przez nauki ekonomiczne 
i zarządzania. I właśnie nauki ekonomiczne, co podkreśla autor, w tym w szczególności teo-
ria fi rmy, pozwalają na wyodrębnienia tzw. granic przedsiębiorstwa, co z kolei ma bezpośredni 
związek z zasadą jednego organizmu gospodarczego. W uzupełnieniu można tylko dodać, że 
z punktu widzenia ekonomii i zarządzania fi rmą, granice te są granicami ruchomymi, w zależności 



internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 2016, nr 5(5)        www.ikar.wz.uw.edu.pl

161 Zbigniew Jurczyk            Piotr Semeniuk, Koncepcja jednego organizmu gospodarczego w prawie ochrony konkurencji…

od okoliczności gospodarczych i wymagań rynku. Przy czym wskazując na teorię fi rmy, która po-
przez zabiegi eksternalizacji lub internalizacji łamie formalne granice jednego przedsiębiorstwa, 
P. Semeniuk łączy ją z ekonomią instytucjonalną i osobą R. Coase,a oraz w domyśle z osobą 
O. Williamsona (nową ekonomią instytucjonalną). W ekonomii instytucjonalnej, z którą związani są 
ci wybitni ekonomiści, zastępowania rynku fi rmą jest podyktowane wysokimi kosztami i ryzykiem 
transakcji rynkowych, czyli tzw. kosztami transakcyjnymi, które można zredukować na drodze 
eksternalizacji i poszerzania granic fi rmy.

Bardziej wydajna pod względem poznawczym i funkcjonalnym dla prawa ochrony konku-
rencji wydaje się jednak wiązanie idei jog z teorią fi rmy, którą znajdujemy w teorii organizacji 
gospodarczej (theory of industrial organization). W ramach tej teorii granice fi rmy są poszerzane 
przede wszystkim z powodu zmierzania jednostek do osiągnięcia efektu synergii wynikającej 
z eksploatacji korzyści skali i zakresu. Droga do efektu synergii zaś wiedzie poprzez mniej lub 
bardziej formalną integrację gospodarczą do tej pory samodzielnych jednostek. Z teorią kosztów 
transakcyjnych prawo konkurencji ma ponadto problem co do jej wykorzystania zarówno od strony 
formalnej, jak i faktycznej. 

Pojawienie się koncepcji jog w prawie antymonopolowym ma więc bezpośredni związek 
z postępującą jego ekonomizacją, co autor pokazuje i udowadnia w przekroju zawartości całej 
swojej monografi i. Tym samym przedstawia, jak za pośrednictwem koncepcji jog nastąpiła istotna 
zmiana w prawnej interpretacji pojęcia przedsiębiorcy, przedsiębiorstwa lub fi rmy, których defi nicje 
umocowane są prawie administracyjnym i prawie cywilnym. O tych aspektach materialnych idei 
jog dowiadujemy się ze stron pierwszego i drugiego rozdziału książki. Z przedstawionych w nich 
koncepcji zastosowania jog w różnych porządkach prawa ochrony konkurencji dowiadujemy się 
jednocześnie, jak z tego powodu doszło do nadania innego znaczenia normom prawa ochrony kon-
kurencji opisującego zakazane praktyki. To z kolei sprawiło, że wcześniejsze zachowania rynkowe 
uważane za niekonkurencyjne uznane zostały za efektywne i prorozwojowe. Podstawy i dziedziny 
tych zmian P. Semeniuk omawia bardzo rzetelnie, opierając swoje analizy na konkretnych przy-
kładach orzeczeń amerykańskich, unijnych i polskich. W wielu przypadkach prowadzone przez 
autora rozważania i interpretacje są odmienne od przyjętej w polskim piśmiennictwie koncepcji jog 
i obszarów jej zastosowania w praktyce decyzyjnej polskiego organu antymonopolowego. Autor 
wskazuje tutaj na rozumienie grupy kapitałowej, obliczanie obrotu, gdy koncentracja dotyczy grup 
kapitałowych, wspólnej kontroli czy występowania zjawiska jog w tzw. zmowach przetargowych. 
Często jego rozważania przyjmują charakter polemiki z autorami o przeciwnych jemu poglądach 
w zakresie możliwości zastosowania na gruncie polskiej ustawy antymonopolowej koncepcji jog, 
granic fi rmy w rozumieniu zasady jog czy działów prawa ochrony konkurencji, w których prawny 
opis struktur rynkowych może być podciągnięty pod koncepcję jog. 

Na uwagę w recenzowanej publikacji zasługuje szeroki międzynarodowy kontekst omawiane-
go tematu, który jak już to podkreślono, objął dwa najważniejsze centra światowej polityki konku-
rencji, tj. Stany Zjednoczone i Unię Europejską oraz porównanie na tle tych systemów prawnych 
i praktyki orzeczniczej rozwoju idei jog w literaturze oraz praktyce polskiego organu antymono-
polowego. W następstwie przyjętej metody następujące po sobie rozdziały, od rozdziału I do VII 
mają zbliżony porządek tematyczny prowadzonych rozważań, tzn. zaczynając od zarysowania 
na początku każdego rozdziału problemu antymonopolowego związanego z jog, P. Semeniuk 
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prezentuje i analizuje następnie to samo zagadnienie antymonopolowe z punktu widzenia odnie-
sienia go do koncepcji jog, w interpretacji organów antymonopolowych amerykańskich, unijnych 
i polskich. Za każdym razem pokazuje jednocześnie różnice, jeśli one występują, w nadawaniu 
rozumienia i znaczenia koncepcji jog w praktyce antymonopolowej tych organów. Przykładem 
tego są różnice jakie występują pomiędzy tymi organami, co do wymogu notyfi kacji utworzenia 
wspólnego przedsiębiorcy typu koordynacyjnego, który wciąż obowiązuje w polskim systemie no-
tyfi kacyjnym, różnice w wymogach notyfi kacyjnych, które występują pomiędzy Komisją a UOKiK 
albo nieuwzględnianie w polskim postępowaniu koncentracyjnym aspektu zdolności do „pełnego, 
zakresu funkcji” wspólnie utworzonego przedsiębiorstwa. 

Warto wspomnieć, że pomysł na wykorzystanie koncepcji jednolitego organizmu gospo-
darczego narodził się w Stanach Zjednoczonych w związku z kontrowersjami, które budziły po-
rozumienia cenowe pomiędzy przedsiębiorstwami należącymi do tej samej grupy kapitałowej. 
Idea jog nie była natomiast, z chwilą pojawienia się, związana z oceną procesów koncentracji, 
ponieważ w tym czasie nadzór nad koncentracją przedsiębiorców nie był jeszcze częścią prawa 
antymonopolowego. Obowiązek notyfi kacji koncentracji pomiędzy przedsiębiorcami został wpro-
wadzony znacznie później, w Stanach Zjednoczonych w roku 1976 r., a w UE w roku 1989. Do lat 
80. XX w. porozumienie lub inne uzgodnione akcje zmierzające do ustalenia cen tradycyjnie były 
rozpatrywane przez sądy amerykańskie jako kategoria porozumień bezwzględnie nielegalna (per 
se rule), jako nielegalna konspiracja zgodnie z ustawą Shermana. W tym znaczeniu konspiracją 
było początkowo również dochodzenie do wspólnych decyzji pomiędzy członkami tej samej grupy 
kapitałowej, fi rmami zależnymi lub przedsiębiorstwem matką i spółką zależną, czyli tak samo jak 
traktowana była konspiracja pomiędzy przedsiębiorcami niezależnymi, jeśli na rynku występo-
wali jako konkurenci. W wyroku Kiefer-Stewart Co. (1951) SN Stanów Zjednoczonych stwierdził 
zatem, że wspólna własność i kontrola nie zwalniają przedsiębiorstw od liczenia się z prawem 
antytrustowym, zwłaszcza kiedy działają jako konkurenci. Natomiast, jeżeli spółka matka i spółki 
zależne nie konkurują między sobą, to ich aktywność niekoniecznie musi być oceniana z punktu 
widzenia reguł konkurencji. Powyższe podejście do grup kapitałowych w zakresie porozumień 
zostało zmienione przez Sąd Najwyższy dopiero w wyroku w sprawie Copperweld Corp (1984). 
Uznał on, że uzgodnione działania spółki matki i wszystkich spółek w pełni zależnych muszą być 
widziane z powodu całkowitej wspólnoty interesów, tak jak działania jednego przedsiębiorstwa, 
niezależnie od tego czy pozostawały, czy nie w stosunkach konkurencyjnych. Z kolei w przypadku 
częściowej zależności, to jakkolwiek nie ma formalnego przymusu, fakty wskazujące na zaka-
zaną przez prawo antymonopolowe konspirację powinny zostać jednak zbadane. I pomimo że 
pojawiały się również po tym wyroku SN orzeczenia sądowe niższej instancji zgodne ze „starą” 
doktryną, to zasada „jednego przedsiębiorstwa” (single enterprise) stała się odtąd obowiązującą 
w amerykańskim prawie antymonopolowym. 

Aktualnie, co pokazuje recenzowana praca, koncepcja jog w prawie antymonopolowym znaj-
duje coraz szersze zastosowanie zarówno w aspekcie formalnym, jak i w aspekcie materialnym, 
łącznie z prawem koncentracyjnym (obliczanie obrotu, przejęcie kontroli, joint venture). To właśnie 
w prawie koncentracyjnym, jak się wydaje, zasada jog znalazła obecnie największe zastosowanie, 
o czym zaświadczają rozdziały III i IV. Autor ponadto pokazuje w poszczególnych rozdziałach, jak 
koncepcja jog może być również przydatna do obliczania udziałów poszczególnych przedsiębiorstw 
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w procesach koncentracji, do obliczania liczby uczestników porozumienia, a także do wymierza-
nia kar zwłaszcza przy nadużyciach kartelowych, jeżeli spółka matka i córka są podmiotami tego 
samego jednego organizmu gospodarczego.

Monografi a Piotra Semeniuka jest, jak się wydaje, pierwszą w piśmiennictwie polskim, któ-
ra całościowo, a jednocześnie oddzielnie, omawia nie tylko aspekty formalne i materialne przy-
należne koncepcji jog, lecz także – w ramach tych aspektów – oddzielnie czynniki strukturalne 
i behawioralne. Na stronach dziewięciu rozdziałów udowadnia możliwość stosowania koncepcji 
jog we wszystkich działach prawa antymonopolowego, tj. w procesach akwizycji i koncentracji 
przedsiębiorstw, w porozumieniach przedsiębiorstw, w tym porozumieniach przetargowych i po-
rozumieniach wertykalnych, relacjach zachodzących pomiędzy porozumieniami horyzontalnymi 
i wyborem strategii koncentracyjnej, w przypadkach nadużywania pozycji dominującej oraz w pra-
wie pomocy publicznej. Omówione zostały również formalne i materialne aspekty jog w analizie 
podstawowych kategorii prawa antymonopolowego i struktur rynku konkurencyjnego, jak grupa 
kapitałowa, wspólne przedsiębiorstwo, agent a pryncypał, umowa franczyzowa, kolektywna po-
zycja dominująca, konsorcja przetargowe, związek przedsiębiorstw. Autor wyszedł ponadto poza 
ramy prawa ochrony konkurencji, znajdując grunt dla idei jog także w prawie regulacyjnym (ener-
getycznym), w prawie korporacyjnym i w prawie zamówień publicznych. 

W swej publikacji P. Semeniuk w toku rozważań zauważa także i charakteryzuje na przykła-
dzie grupy kapitałowej, różnice jakie występują w polskim piśmiennictwie, co do zakresu pojęcia 
jog i pojęcia konkretnych struktur rynkowych, które łączone są z jog, pomimo iż grupa kapitałowa 
została zdefi niowania w polskiej ustawie antymonopolowej. Na podstawie własnych badań wska-
zuje, że pomiędzy zakresami pojęciowymi koncepcji jog a pojęciem grupy kapitałowej zachodzić 
może pięć zdefi niowanych prze niego rodzajów relacji.  Zgodzić się przy tym należy z nim, iż 
spośród tych pięciu relacji, najbardziej trafny stosunek pojęciowy zawiera stosunek trzeci, który 
autor nazwał krzyżowym. Polega on na tym, że koncepcja jog ma zastosowanie do niektórych 
grup kapitałowych i niektórych grup podmiotów niebędących grupami kapitałowymi. Takie podej-
ście wydaje się najbardziej adekwatne z punktu widzenia dynamicznych i innowacyjnych pro-
cesów zachodzących na rynku, prowadzących do poszerzania granic fi rmy kosztem transakcji 
rynkowych. Zarządzający zawsze bowiem stają przed dylematem wyboru strategii, jaką część 
działalności gospodarczej prowadzić w ramach jednej fi rmy (grupy kapitałowej), a jaką oprzeć na 
transakcjach rynkowych. 

Wiele uwagi P. Semeniuk w swej pracy poświęcił formalnemu aspektowi koncepcji jog, rzadko 
wcześniej poruszanemu w polskim piśmiennictwie. O ile aspekt materialny jog ma wpływ na oce-
nę danej praktyki rynkowej z punktu widzenia naruszenia prawnych reguł konkurencji, to aspekt 
formalny koncepcji jog autor sprowadza przede wszystkim do przypisania odpowiedzialności za 
to naruszenie podmiotowi, który nie był bezpośrednim sprawcą zakazanej praktyki. Pojawienie 
się koncepcji jednego organizmu gospodarczego wpłynęło zatem na możliwość poszerzenia 
podmiotowej odpowiedzialności za naruszenia prawa ochrony konkurencji. Według autora odpo-
wiedzialnością za naruszenia prawnych reguł konkurencji można objąć wszystkie podmioty na-
leżące do jog, łącznie z nakładaniem na te podmioty grzywien pieniężnych. Wskazuje przy tym, 
że w odróżnieniu od prawa unijnego, na gruncie prawa polskiego analizę formalnego aspektu 
jog można także łączyć z zasadą winy, wywodzoną z czynników behawioralnych. Winę można 
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przypisać podmiotowi, który wywiera np. presję na podmiocie słabszym, zmuszając go do zacho-
wań nieuczciwych, sprzecznych z prawem ochrony konkurencji. W uzupełnieniu należy wskazać, 
że tego typu relacjami zachowań pomiędzy przedsiębiorstwami zajmuje się także ekonomia be-
hawioralna, co oznacza, że ten efekt zasady jog wynika z wykładni prawa, ale stoi zanim także 
czynnik ekonomiczny dotyczący ludzkiego podejmowania decyzji. 

Podobnie kwestia winy i współodpowiedzialności rozkłada się w porozumieniach kartelowych, 
kiedy spółkę matkę i spółkę parterową traktuje się jako jeden organizm gospodarczy. Również 
wtedy oprócz aspektów czysto prawnych, podstaw tworzenia przez spółkę matkę i spółkę córkę 
jednego organizmu, czyli istnienia między nimi całkowitej wspólnoty interesów, można poszukiwać 
także w czynnikach, które opisuje ekonomia i nauki o zarządzaniu. Rzeczywiste bowiem relacje 
pomiędzy obiema spółkami w grupie kapitałowej wynikają także ze strategii przyjętej dla całej 
grupy kapitałowej i zarządzania operacyjnego jednostek wchodzących w jej skład.

Z prowadzonych rozważań na temat kwalifi kacji spółki matki i spółki córki P. Semeniuk wy-
ciąga słuszny wniosek, że głównym celem z pociągania do odpowiedzialności spółki matki za 
działania spółki córki na podstawie zastosowania koncepcji jog jest odstraszanie i zapobieganie 
naruszeniom prawa kartelowego. Zagadnieniom tym poświęcony został rozdział VI, w którym 
autor szczegółowo klasyfi kuje i omawia czynniki pozwalające jednemu podmiotowi wywierać de-
cydujący wpływ na działalność drugiego podmiotu. Sporo miejsca zajmuje w nim ponadto kwestia 
osobistej odpowiedzialność za naruszenia prawa konkurencji oraz odpowiedzialność przedsię-
biorcy kolektywnego. 

W rozdziale VII autor koncentruje się z kolei wyłącznie na materialnym aspekcie koncep-
cji jog, który defi niuje jako opis „pewnego stanu faktycznego, zachodzącego pomiędzy kilkoma 
podmiotami za pomocą siatki pojęciowej używanej przez prawo konkurencji”. I tak, jeśli dwa pod-
mioty stanowią jeden organizm gospodarczy, to nie mogą być stronami porozumienia w świetle 
przepisów o porozumieniach. Z kolei w świetle przepisów o nadużywaniu pozycji dominującej ich 
łączny udział w rynku jest jednym udziałem w rynku. Tak samo ich łączny udział w rynku stanowi 
jeden udział przy obliczaniu „wskaźnika koncentracji rynku”. 

P. Semenik uważa, że w aspekcie materialnym interpretacja prawa konkurencji sprowadza 
się przede wszystkim do rozważań ekonomicznych nawiązujących do pryncypiów prawa antymo-
nopolowego. Natomiast rozważania „słusznościowe i moralne” pozostawia prawu formalnemu. 
W tym podejściu na pierwszym miejscu stawia więc aspekty materialne prawa ochrony konku-
rencji, a w ramach tych aspektów czynniki i okoliczności związane z ekonomią, które dzieli z kolei 
na czynniki o charakterze strukturalnym i behawioralnym. Z prowadzonego toku rozważań, nie 
tylko tego rozdziału wynika, że autor jest także zwolennikiem głębszej ekonomizacji prawa an-
tymonopolowego poprzez szersze niż dotychczas wykorzystywanie w tym prawie koncepcji jog. 

Ekonomizacja ta w jego podejściu sprowadza się do wykazania „wspólnego interesu po stronie 
dwóch podmiotów”, wykazania realnego bądź potencjalnego wpływu jednego podmiotu na drugi 
oraz wykazanie czy oddzielne traktowanie zachowania rynkowego tych dwóch podmiotów znajduje 
uzasadnienie z punku widzenia ekonomii. Szczególnie surowej ocenie z punktu swojej wizji kon-
cepcji jog poddał on polskie decyzje dotyczące zmów przetargowych. Zarzucił im, że bazują one 
wyłącznie na analizie strukturalnej, zaniedbując całkowicie analizę behawioralną. Dlatego, jego 
zdaniem, większość polskich zmów przetargowych uznanych za antykonkurencyjne porozumienia 
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było „jedynie unilateralną praktyką jednego organizmu gospodarczego”. W konkluzji rysuje pewien 
schemat postepowania, stwierdzając, iż w większości przypadków zmów przetargowych analiza 
strukturalna koncepcji jog staje się wystraczająca. I dopiero wówczas, jeżeli czynniki strukturalne 
nie pozwolą na wykazanie jog albo są niemożliwe do zbadania, istnienie jog można wykazać za 
pomocą ekonomicznej analizy behawioralnej.

Odnośnie do tej ważnej pragmatyki z punktu widzenia stosowania jog w analizie antymono-
polowej można wnieść dwie uwagi. Po pierwsze, zgadzając się ze stanowiskiem autora co do roli 
czynników strukturalnych i behawioralnch w stosowaniu koncepcji jog, zakreślony zakres ekonomi-
zacji w materialnej analizie jog jest możliwy w warunkach, kiedy wyłącznym celem egzekwowania 
przepisów prawa antymonopolowego jest dobrobyt konsumentów (consumer welfare). Po drugie, 
wydaje się że, gdy chodzi o badanie czynników behawioralnych, ekonomizacja prawa antymo-
nopolowego powinna obejmować nie tylko przedmioty stricte ekonomiczne, lecz także, jak to już 
wcześniej wskazano, przedmioty wchodzące w skład nauki o zarządzaniu. Teoria zarządzania 
bowiem jest tą, w której znajdziemy wiele czynników behawioralnych wyjaśniających zachowania 
rynkowe przedsiębiorców. Dotyczy to porozumień horyzontalnych i wertykalnych, zawieranych 
aliansów strategicznych przez konkurentów, aliansów przetargowych, strategii koncentracyjnych, 
a także strategii dążenia do osiągnięcia wspólnej pozycji dominującej. 

W aspekcie behawioralnej analizy jog należy także wziąć pod uwagę czy celem strategii 
jog wybranej przez przedsiębiorców jest efektywność ekonomiczna, czy ominięcie sankcji prawa 
antymonopolowego. Ten drugi przypadek może mieć miejsce zwłaszcza wtedy, kiedy skutkami 
zewnętrznymi utworzenia jog są wysokie szkody wyrządzane konsumentom.

Rozdział VIII został poświęcony zastosowaniu koncepcji jog w pokrewnych instytucjach pra-
wa ochrony konkurencji oraz innych gałęzi prawa. W rozdziale tym autor koncentruje się m.in. na 
powiązaniu koncepcji jog z kolektywną pozycją dominującą. Koncepcja nadużywania kolektywnej 
pozycji dominującej jest niewątpliwie jedną z najbardziej skomplikowanych konstrukcji prawnych 
prawa antymonopolowego. Kwestią otwartą jest zatem pytanie czy można ją łączyć, jak czynią 
to niektórzy polscy komentatorzy, z koncepcja jog i traktować je jako tożsame struktury rynkowe. 
P. Semeniuk jest stanowczo przeciwny utożsamianiu tych dwóch koncepcji. W jego ocenie, nie 
można utożsamiać kolektywnej pozycji dominującej z jog i grupą kapitałową. Jak twierdzi, doktryna 
nadużywania kolektywnej pozycji dominującej oraz doktryna jog są w prawie ochrony konkurencji 
„w zupełnie innych celach”. Zajmuje tutaj odmienne stanowisko niż większość polskich komenta-
torów. Słusznie też zauważa, że zachowania opisane przez kolektywną pozycję dominująca są 
bliżej konstrukcji prawnej porozumień horyzontalnych aniżeli koncepcji jog. 

Dostrzega natomiast możliwość uwzględniania koncepcji jog w unijnym prawie pomocy pub-
licznej w celu zidentyfi kowania prób obejścia reguł traktatowych przez udzielanie pomocy publicz-
nej z pozoru odrębnym, ale faktycznie należącym do jog przedsiębiorstwom. Chodzi o przypadki 
udzielania pomocy publicznej przez przedsiębiorstwo publiczne (z dominującym udziałem państwa) 
spółkom zależnym. W orzecznictwie europejskim w takiej sytuacji spółka udzielająca pomocy 
jest traktowana jako organ publiczny, a tylko spółka zależna jest uznawana za przedsiębiorstwo. 
Jest to więc odmienne defi niowanie przedsiębiorstwa od tego, które jest defi niowane w ramach 
ścisłego prawa ochrony konkurencji UE. Zdaniem autora, defi nicja przedsiębiorstwa również na 
gruncie prawa pomocy publicznej powinna być jednak ujmowana funkcjonalnie i na jego potrzeby 
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„być utożsamiana z funkcjonalnie wyodrębnioną jednostką gospodarczą”. W tym celu sugeruje, by 
koncepcja jog w prawie pomocy publicznej interpretowana była w sposób podobny (strukturalny) 
do przyjętego w przepisach antymonopolowych. 

Proces badawczy dokonany w tym rozdziale doprowadził autora również do jednoznacznej 
konkluzji, co do stosowania koncepcji jog w pokrewnych instytucjach prawa ochrony konkurencji, 
jak „związek przedsiębiorców” i „kolektywna pozycja dominująca”. W jego ocenie koncepcja jog nie 
jest w tych przypadkach użyteczna ze względu na to, że tego typu struktury po prostu nie mieszczą 
się w defi nicji jog, w przeciwieństwie do struktur rynkowych opisanych w prawie antymonopolo-
wym. W przypadku prawa korporacyjnego, prawa zamówień publicznych, prawa energetycznego 
do koncepcji jog, jak sugeruje autor, należy podchodzić z dużą ostrożnością, ponieważ cele tych 
systemów prawnych są odmienne od celu prawa ochrony konkurencji. Natomiast tam, gdzie cele 
te są bliskie prawu ochrony konkurencji, odwoływanie się do idei jog jest dopuszczalne. Pozornie 
teza ta wydaje się racjonalna, jednak sądzę, że wymaga ona dalszej konfrontacji naukowej. 

W rozdziale IX, który jednocześnie stanowi zakończenie książki, P. Semeniuk podsumowuje 
swoje rozważania co do celowości szerokiego stosowania koncepcji jog w prawie ochrony konku-
rencji, co jest ważną kwestią z uwagi na rolę jaką ta koncepcja odgrywa w egzekwowaniu prze-
strzegania przepisów prawa antymonopolowego. Właściwe posługiwanie się tą koncepcja przez 
organy antymonopolowej stanowi też ważną okoliczność dla przedsiębiorców, aby unikać ryzyka 
antymonopolowego w procesie podejmowania decyzji strategicznych i operacyjnych kształtują-
cych ich rynkowe zachowania.

Koncepcja jog – jak stwierdza to ponownie autor – znajduje swoje głębokie uzasadnienie 
w ekonomicznych pryncypiach prawa konkurencji. W związku z czym, interpretacja jog w prawie 
konkurencji może m.in. zależeć od mniej lub bardziej liberalnych poglądów na gospodarkę eko-
nomisty, sędziego, urzędnika, naukowca. Dalej stwierdza, że nauki ekonomiczne mogą dostar-
czać pomocnych kryteriów dla poprawnego zastosowania koncepcji jog. Można tutaj tylko dodać, 
iż takie kryteria można również znaleźć w teorii zarządzania biznesem, zwłaszcza gdy chodzi 
o zbadanie behawioralnej strony jog. Sugeruje następnie, aby prawnicy nie ignorowali ekono-
micznych aspektów jog i byli ostrożni w formułowaniu poglądów sprzecznych z uniwersalnymi 
prawami ekonomii. Zastosowanie koncepcji jog w prawie ochrony konkurencji w jego ocenie ma 
zawsze dwie strony, stronę strukturalną i behawioralną. A w zależności od działu prawa ochrony 
konkurencji, w ramach którego rozpatrywana jest zasada jog, przeważać mogą czynniki struktu-
ralne, jak w przypadku przepisów o koncentracji albo behawioralne, jak w przypadku przepisów 
o zakazie porozumień pomiędzy przedsiębiorcami. W tym względzie podnosi, że każdy poddany 
notyfi kacji wspólny przedsiębiorca powinien być traktowany jako nowy, odrębny od podmiotów 
założycielskich, jeden organizm gospodarczy. W dalszym podsumowaniu ponownie silnie akcen-
tuje, że cele materialne aspektu jog mają mocniejszy związek z argumentami ekonomicznymi 
niż z argumentami prawnymi i słusznościowymi. Przypomina także, że osiągnięcia koncepcji jog 
w interpretacji prawa ochrony konkurencji nie można wprost przenosić na instytucje zbliżone do 
instytucji jog, występujące w prawie pokrewnym do prawa ochrony konkurencji.

Ważny wniosek płynie też z całości przeprowadzonych rozważań na stronach recenzowanej 
monografi i, w związki z poszukiwaniem przez P. Semeniuka odpowiedzi na pytanie: czy koncepcja 
jog powinna podlegać jednorodnej interpretacji w prawie ochrony konkurencji, czy też interpretacja 
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ta powinna być niejednorodna. Na tak postawione pytanie autor odpowiada jednoznacznie i nega-
tywnie. Jego zdaniem koncepcja jog, pomimo że opisuje to samo zjawisko gospodarcze, przybiera 
odmienne znaczenie i podlega niejednorodnej analizie w zależności od rodzajów norm prawa an-
tymonopolowego, w ramach którego idea jog znajduje zastosowanie. Każdy przypadek powinien 
być zatem analizowany oddzielnie i dokładnie, co, jak zauważa P. Semeniuk, stoi w konfl ikcie 
z tworzeniem bezpiecznych przystani (safe harbour) w prawie ochrony konkurencji. Dlatego też 
w odniesieniu do koncepcji jog próby formułowania takich przystani powinny w jego opinii nosić 
„znamiona miękkich bezpiecznych przystani”. To ważne zagadnienie wydaje się nie należy uwa-
żać za zamknięte, pomimo tak jednoznacznego stanowiska autora, niewątpliwe wymaga dalszych 
badań, ponieważ niejednorodność analizy tworzy miejsce dla subiektywności. 

Recenzowana publikacja P. Semeniuka niewątpliwe stanowi cenne uzupełnienie piśmienni-
ctwa polskiego z zakresu prawa i polityki konkurencji. Poszerza horyzont materialnej analizy an-
tymonopolowej, w której koncepcja jog stanowi użyteczne narzędzie do ewaluacji rzeczywistych 
celów i intencji zachowań rynkowych przedsiębiorstw oraz, jak zaznacza autor, do ewentualnego 
rozszerzania odpowiedzialności prawnej, a tym samym również sankcji (cywilnych, karnych, ad-
ministracyjnych), nakładanych na odrębnie prawnie podmioty, do czego powinno się podchodzić 
z wyjątkową ostrożnością. Walorem publikacji jest także to, że trudne zagadnienia w niej przed-
stawione zostały w sposób zrozumiały, poparte przykładami i opisane w sposób jasny i komunika-
tywny dla czytelnika. Publikacja powinna więc zainteresować prawnicze i ekonomiczne środowiska 
akademickie, środowiska biznesowe, pracowników instytucji publicznych i wszystkie te osoby, które 
pragną pogłębić swą wiedze na temat prawnych i ekonomicznych aspektów gospodarki rynkowej. 

 
dr hab. Zbigniew Jurczyk
profesor Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu 
e-mail: zbigniew.jurczyk@wsb.wroclaw.pl
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Sprawozdanie z działalności 
Centrum Studiów Antymonopolowych I Regulacyjnych 

za lata 2014–2015

1. Informacje ogólne

W ósmym (2014) i dziewiątym (2015) roku funkcjonowania CARS kontynuowane były dotych-
czasowe działania badawcze, wydawnicze, konferencyjne i dydaktyczne. Rok 2014 był jednak 
rokiem, w którym nastąpiła zasadnicza zmiana statusu CARS. O ile przez siedem pierwszych 
lat swego istnienia działało ono jako grupa badawcza, składająca się z członków zwyczajnych, 
członków stowarzyszonych oraz stałych współpracowników, o tyle z dniem 1 października 2014 r. 
CARS stało się odrębną – podległą bezpośrednio Dziekanowi – jednostką organizacyjną o cha-
rakterze naukowo-badawczym, zajmującą się ekonomią i prawem ochrony konkurencji i regulacji 
sektorowych. 

W latach 2014–2015 po raz trzeci i czwarty przeprowadzone zostały konkursy o nagrodę 
CARS za wybitne publikacje z zakresu prawnych i ekonomicznych aspektów ochrony konkurencji 
oraz regulacji sektorowych, ufundowane, jak co roku, przez PKO BP. Laureatką kolejnej Nagrody 
Antymonopolowej (Nagrody CARS 2014) została dr hab. Agata Jurkowska-Gomułka za pracę 
pt. Publiczne i prywatne egzekwowanie zakazów praktyk ograniczających konkurencję: w poszu-
kiwaniu zrównoważonego modelu współistnienia (Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania 
UW, Warszawa 2013). Laureatem przyznanej po raz pierwszy w 2015 r. Nagrody Regulacyjnej 
(Nagroda CARS 2015) za wybitne monografi e z zakresu prawnych i ekonomicznych problemów 
regulacji sektorowych został dr Jan Walulik za pracę pt. Reforma regulacyjna. Przykład transportu 
lotniczego (EuroPrawo, Warszawa 2013).

Podstawową formą działalności doradczej CARS w latach 2014 i 2015 były ekspertyzy nauko-
we opracowane na zlecenie podmiotów zewnętrznych. Podjęcie się przez CARS i przedstawienie 
tych ekspertyz jest zawsze uzależnione od zgody zleceniodawców na ich opublikowanie na stronie 
internetowej CARS (www.cars.wz.uw.edu.pl/ekspertyzy). W 2014 r. działalność doradcza CARS 
przybrała dwie formy. W roku 2015 CARS przygotował na zlecenie zewnętrzne i opublikował na 
swojej stronie internetowej cztery ekspertyzy naukowe. 

W listopadzie 2015 r. zostały podpisane z UOKiK dwie umowy o realizację projektów badaw-
czych dotyczących polityki karania w sprawach praktyk ograniczających konkurencję oraz praktyk 
naruszających zbiorowe interesy konsumentów; będą one realizowane do końca czerwca 2016 r. 

W roku 2015 kontynuowano realizację Programu Wydawniczego CARS. W serii „Podręczniki 
i Monografi e” CARS opublikowane zostały w tym roku cztery monografi e. W roku 2014 ukazały 
się dwa numery „Yearbook of Antitrust and Regulatory Studies” (YARS 2014, vol. 7(9) i 7(10)) oraz 
dziewięć numerów „internetowego Kwartalnika Antymonopolowo-Regulacyjnego” (iKAR). W roku 
2015 również ukazały się dwa numery „Yearbook of Antitrust and Regulatory Studies” (YARS 2015, 
vol. 8(11) i 8(12)) oraz osiem numerów „internetowego Kwartalnika Antymonopolowo-Regula-
cyjnego” (iKAR). W 2015 r. oba te czasopisma (YARS i iKAR) pozytywnie przeszły proces ewaluacji 
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ICI Journals Master List 2014, której wynikiem jest przyznanie wskaźnika ICV (Index Copernicus 
Value). Yearbook of Antitrust and Regulatory Studies uzyskał ICV 2014: 68.41, co odpowiada 
wartości znormalizowanej 6.79 i jest przejawem tendencji wzrostowej (w 2013 r. wskaźnik ten 
wynosił 5.73). internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny uzyskał ICV 48.94, co 
odpowiada wartości znormalizowanej 5.38 i jest również przejawem tendencji wzrostowej (w 2013 r. 
wskaźnik ten wynosił 4.35). Oba periodyki są też na liście „B” MNiSW. Istniejący na tej liście od 
kilku lat YARS uzyskał 10 punktów, co oznacza wzrost o 100%. iKAR – występujący na tej 
liście po raz pierwszy – otrzymał 5 punktów.

W latach 2014–2015 zorganizowano sześć konferencji naukowych – dwie międzynarodowe 
i cztery krajowe. Zintensyfi kowano także realizację Programu Wykładów Gościnnych wybitnych 
uczonych polskich i zagranicznych; w 2015 r. odbyły się cztery takie wykłady. W latach 2014–2015 
odbyły się także trzy spotkania Otwartego Seminarium Doktoranckiego. W 2014 r. zorganizowano 
także „Studenckie Warsztaty Regulacyjne”. 

CARS podpisał dwa porozumienia o współpracy – w r. 2014 z Urzędem Ochrony Konkurencji 
i Konsumentów, a w r. 2015 – z Krajową Radą Radiofonii i Telewizji. 

2. Działalność doradcza (ekspertyzy naukowe) 

2.1. Lista czasopism naukowych z zakresu ochrony konkurencji i regulacji sektorowych

W 2014 r. opracowane zostały listy czasopism naukowych, w których mogą być publiko-
wane artykuły z zakresu ochrony konkurencji i regulacji sektorowych (www.cars.wz.uw.edu.pl/
doradztwo-12.html). Listy te mają pomóc członkom CARS, zwłaszcza młodszym pracownikom 
naukowym (doktorantom), oraz praktykom w wyborze czasopisma naukowego pozwalającego do-
trzeć do jak największego i najważniejszego grona czytelników, ale też oferującego jak najwięcej 
punktów. 

2.2.  Prawna i ekonomiczna analiza klauzuli ubezpieczenia niskiego wkładu własnego 
w umowach o kredyt hipoteczny

W 2014 r. sporządzona i opublikowana (publicznie dostępna ze strony www.cars.wz.uw.edu.pl) 
została ekspertyza naukowa pt. Prawna i ekonomiczna analiza klauzuli ubezpieczenia niskiego wkładu 
własnego w umowach o kredyt hipoteczny. Została ona przygotowana na zlecenie jednego z banków. 
Ekspertyzę przygotował zespół w składzie: dr Małgorzata Olszak, prof. dr hab. Tadeusz Skoczny oraz 
doktorantka adw. Ilona Szwedziak-Bork (wszyscy z Wydziału Zarządzania UW). Podstawowym celem 
ekspertyzy była odpowiedź na pytania: czy typowa klauzula UNWW ma uzasadnienie ekonomiczne 
i regulacyjne oraz czy może być traktowana jako potencjalnie niedozwolona klauzula umowna w świetle 
art. 3851 kodeksu cywilnego (k.c.) – tzw. klauzula abuzywna. 

 2.3.  Obowiązek dostaw leków na rzecz hurtowników w świetle prawa konkurencji 
i regulacji sektorowych

Ekspertyza została sporządzona przez prof. dr hab. Tadeusza Skocznego (Zakład Europejskiego 
Prawa Gospodarczego Wydziału Zarządzania UW), przy współudziale r.p. Marcina Kolasińskiego 
(doktoranta w Zakładzie Europejskiego Prawa Gospodarczego WZ UW) na zlecenie INFARMA 
Związku Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych. Była ona związana z toczącymi 
się w tym czasie w Sejmie pracami nad poselskim projektem ustawy o zmianie ustawy – Prawo 
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farmaceutyczne. Dzięki jej opublikowaniu, ekspertyza ta była jednak dostępna także poza ramami 
procesu legislacyjnego.

Podstawowym celem ekspertyzy była weryfi kacja twierdzenia, że dla zaspokojenia bieżących 
potrzeb pacjentów konieczne jest wprowadzenie przepisów gwarantujących hurtowniom dostawy 
leków refundowanych. 

2.4.  Pojęcie podmiotów zależnych i grupy kapitałowej w świetle ustawy o ochronie 
konkurencji i konsumentów, z uwzględnieniem treści art. 99 ust. 3 ustawy z dnia 
6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne

Ekspertyza została sporządzona przez prof. dr hab. Tadeusza Skocznego (Zakład Europejskiego 
Prawa Gospodarczego Wydziału Zarządzania UW) na zlecenie Okręgowej Izby Aptekarskiej 
w Warszawie. Jej celem była identyfi kacja – występujących na gruncie prawa ochrony konkuren-
cji i konsumentów – pojęć „podmioty kontrolne” i „grupa kapitałowa”, użytych w art. 99 ust. 2 i 3 
prawa farmaceutycznego, stanowiącego podstawę wydawania zezwolenia na prowadzenie apteki 
przez wojewódzkich inspektorów farmaceutycznych. 

2.5.  Możliwość i sposoby eliminacji z obrotu prawnego postanowień umownych uznanych 
przez Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów za abuzywne

Ekspertyza została sporządzona przez dr hab. Monikę Namysłowską (Katedra Europejskiego 
Prawa Gospodarczego WPiA UŁ), przy współudziale prof. dr hab. Tadeusza Skocznego (Zakład 
Europejskiego Prawa Gospodarczego Wydziału Zarządzania UW) na zlecenie Związku Banków 
Polskich. Jej celem było określenie możliwości i ewentualnych sposobów eliminacji z obrotu 
prawnego postanowień umownych uznanych przez Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów 
za abuzywne.

2.6.  Analiza antymonopolowa w przypadku koncentracji przedsiębiorców na rynkach 
dwustronnych

Ekspertyza została sporządzona przez zespół w składzie: prof. dr hab. Tadeusz Skoczny 
(Zakład Europejskiego Prawa Gospodarczego Wydziału Zarządzania UW), dr Jakub Górka 
(Katedra Systemów Finansowych Gospodarki, Zakład Bankowości i Rynków Pieniężnych 
Wydziału Zarządzania UW) oraz Dariusz Aziewicz (doktorant w Zakładzie Europejskiego Prawa 
Gospodarczego Wydziału Zarządzania UW). Została ona zlecona CARS przez Kancelarię 
Sołtysiński Kawęcki & Szlęzak w Warszawie. Jej celem była analiza sześciu problemów badaw-
czych dotyczących prewencyjnego nadzoru sprawowanego przez organy ochrony konkurencji 
nad zamierzonymi koncentracjami przedsiębiorców działających na tzw. rynkach dwustronnych 
(w znaczeniu ekonomicznym).

3. Publikacje 

3.1.  Konrad Stolarski, Zakaz nadużywania pozycji dominującej na rynkach telekomu-
nikacyjnych w prawie Unii Europejskiej, „Podręczniki i Monografi e” CARS (16), 
Wydawnictwo Naukowe WZ UW (16), Warszawa 2015 

Przedmiot publikacji obejmuje problematykę funkcjonowania zakazu nadużywania pozycji 
dominującej na rynkach telekomunikacyjnych w prawie Unii Europejskiej. Stanowi ona pogłębioną, 
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kompleksową analizę powyższej instytucji, ukierunkowaną na wyjaśnienie problemów, które 
mogą pojawiać się w związku z jej funkcjonowaniem w praktyce. Co do zasady, punktem od-
niesienia dla analizy jest prawo Unii Europejskiej, niemniej dla celów komparatystycznych au-
tor podejmuje się również ustalenia jak podobne regulacje funkcjonują w systemach prawnych 
Polski oraz wybranych państw członkowskich. Głównym celem pracy jest wykazanie w jaki spo-
sób specyfi czna natura ściśle regulowanych rynków telekomunikacyjnych wpływa na stosowa-
nie instytucji prawa konkurencji, a w szczególności art. 102 TFUE. Przedmiotem badań autora 
są w tym zakresie takie zagadnienia, jak granice interwencji regulacyjnej i antymonopolowej 
oraz relacja pomiędzy dyrektywami, leżącymi u podstaw działalności krajowych oraz unijnych 
organów regulacyjnych i antymonopolowych. Publikacja zawiera szczegółową analizę szeregu 
zagadnień szczególnie istotnych z perspektywy prawa konkurencji, takich jak defi nicja rynku, 
dominacja, kolektywna pozycja dominująca czy obiektywne uzasadnienie nadużycia pozycji do-
minującej. Zawiera również analizę najbardziej charakterystycznego miejsca styku prawa kon-
kurencji oraz prawa regulacji sektorowej, jakim jest zarzut działania regulowanego w sprawach 
antymonopolowych.

3.2.  Rajmund Molski, Prawne i ekonomiczne aspekty polityki promowania narodowych 
czempionów, „Podręczniki i Monografi e” CARS (17), Wydawnictwo Naukowe 
WZ UW (17), Warszawa 2015 

Polityka promowania przez państwo tzw. narodowych czempionów budzi kontrowersje, co 
prowokuje ożywioną debatę w kwestii zasadności tej polityki. W debacie tej wciąż pada więcej 
pytań niż odpowiedzi. Kluczowy problem sprowadza się do odpowiedzi na pytania: czy przed-
siębiorstwa te powinny powstawać samoistnie, czy raczej aktywną rolę w procesie ich tworzenia 
i wzrostu powinny odgrywać władze państwowe i na czym ewentualnie to wsparcie miałoby po-
legać? Odpowiedzi wymaga też pytanie o rzeczywisty wymiar polityki promowania narodowych 
czempionów realizowanej w praktyce przez różne państwa, a także o jej zgodność z szeroko 
rozumianym prawem i polityką ochrony konkurencji. Jakkolwiek pytania te zyskały szczególną 
doniosłość w okresie nasilonej interwencji publicznej w gospodarkę doby kryzysu, ich aktualność 
nie ogranicza się bynajmniej do tego okresu. Celem prezentowanej monografi i jest próba choćby 
częściowej odpowiedzi na postawione wyżej fundamentalne pytania.

3.3.  Marta Michałek, Right to Defence in EU Competititon Law; The Case of Inspections, 
„Podręczniki i Monografi e” CARS (18), Wydawnictwo Naukowe WZ UW, Warszawa 2015 

Praca stanowi dysertację doktorską obronioną przez autorkę na Uniwersytecie we Fryburgu 
(Szwajcaria) w 2015 r. W książce przeanalizowano kwestię ochrony prawa przedsiębiorców 
do obrony w ramach inspekcji przeprowadzonych przez Komisję Europejską. Ocena poziomu 
ochrony przyznawanej przedsiębiorcom dokonana została na podstawie porównania (i) obecnego 
porządku prawnego UE i podejścia przyjętego przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej 
z (ii) ochroną zapewnioną przez Europejską Konwencję Praw Człowieka i standardami okre-
ślonymi przez Europejski Trybunał Praw Człowieka w tej kwestii. Analiza obejmuje następujące 
zagadnienia: charakterystykę prawa do obrony, najbardziej istotne międzynarodowe (zwłaszcza 
europejskie) systemy lub akty prawne wprowadzające ochronę prawa do obrony, uprawnienia 
kontrolne Komisji, uprawnienia do nakładania grzywien i okresowych kar pieniężnych i niektóre 
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problemy związane z tymi uprawnieniami (fi shing expeditions, następcze przeszukania danych 
elektronicznych), a także najistotniejsze prawa i zasady (będące składnikami prawa do obrony), 
które stanowią ograniczenia uprawnień kontrolnych Komisji, czyli zasadę proporcjonalności, ochro-
nę tajemnicy zawodowej (LPP), prawo do wolności od samooskarżenia się, zasadę skutecznej 
ochrony sądowej oraz prawo do prywatności.

3.4.  Piotr Semeniuk, Koncepcja jednego organizmu gospodarczego w prawie ochro-
ny konkurencji, „Podręczniki i Monografi e” CARS (19), Wydawnictwo Naukowe 
WZ UW, Warszawa 2015

W książce przeanalizowano zastosowanie koncepcji jednego organizmu gospodarczego (sin-
gle economic unit) w prawie ochrony konkurencji. Podstawowym porządkiem prawnym analizo-
wanym przez autora jest polskie oraz unijne prawo ochrony konkurencji (prawo antymonopolowe, 
antytrustowe). Z powodu wysoce ogólnikowego odwołania się do koncepcji jednego organizmu 
gospodarczego przez przepisy regulacji antymonopolowej zarówno polskiej, jak i unijnej, w pracy 
przedstawione są też rozwiązania przyjęte przez inne porządki prawne, przede wszystkim prawo 
Stanów Zjednoczonych.

Autor bada różne uzasadnienia dla istnienia w prawie ochrony konkurencji koncepcji jednego 
organizmu gospodarczego, konfrontuje tę koncepcję z naukami ekonomicznymi (w szczególno-
ści z tzw. teorią fi rmy) oraz dokonuje przeglądu podstawowych poglądów dotyczących koncepcji 
jednego organizmu gospodarczego wyrażanych w piśmiennictwie, orzecznictwie oraz praktyce 
decyzyjnej organów konkurencji.

Głównym celem pracy, poza usystematyzowaniem dotychczasowych poglądów wyrażanych 
w piśmiennictwie oraz orzecznictwie jest wykazanie, że koncepcja jednego organizmu gospodar-
czego, choć opiera się na zjawisku jednolitym ontologicznie (opisywanym przez nauki ekonomicz-
ne zjawisku „fi rmy”), przybiera odmienne znaczenie i powinna podlegać niejednorodnej analizie 
w zależności od rodzajów norm prawnych, dla których stosowania jest ona wykorzystywana. 
Poszczególnym normom prawnym, również w zakresie prawa antymonopolowego, przyświe-
cają bowiem często różne cele i funkcje, zatem odwoływanie się przez te normy do, pozornie 
jednorodnej, koncepcji jednego organizmu gospodarczego może być w rzeczywistości dużym 
uproszczeniem. 

3.5. Yearbook of Antitrust and Regulatory Studies (YARS) (www.yars.wz.uw.edu.pl) 

Lata 2014–2015 były kolejnymi latami wydawania międzynarodowego periodyku naukowego 
Yearbook of Antitrust and Regulatory Studies (YARS). Pierwszy z dwóch wydanych w 2014 r. nu-
merów YARS (YARS 2014, vol. 7(9)) został przygotowany z okazji 10. rocznicy przystąpienia do 
Unii Europejskiej dziesięciu państw europejskich, wśród nich ośmiu państw z Europy Środkowo-
Wschodniej. Autorami artykułów opublikowanych w tym numerze są akademicy z Czech, Mołdawii, 
Polski, Słowacji i Węgier. 

Drugi numer YARS z 2014 r. (2014, vol. 7(10)) był numerem specjalnym. Zawiera on wy-
stąpienia wygłoszone w ramach „Competition Policy Workshop”, zorganizowanego w ramach 
IX ASCOLA Conference Warsaw 2014.

Pierwszy numer YARS z 2015 r. (2015, vol. 8(11)) był numerem regularnym. Zostały w nim 
opublikowane artykuły akademików z Albanii, Gruzji, Kosowa, Litwy i Polski. 
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Drugi z wydanych w 2015 r. numerów YARS (YARS 2015, vol. 8(12)) zawiera referaty wy-
głoszone podczas międzynarodowej konferencji Harmonisation of Private Antitrust Enforcement: 
A Central and Eastern European Perspective, zorganizowanej przez CARS oraz Wydział Prawa 
Uniwersytetu w Białymstoku w Supraślu w dniach 2–4 lipca 2015 r. Autorami referatów (artyku-
łów) opublikowanych w tym numerze są akademicy z Chorwacji Gruzji, Litwy, Polski, Portugalii, 
Serbii, Słowacji, Ukrainy i Węgier. 

3.6.  internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny (iKAR) (www.ikar.wz.uw.edu.pl) 

Lata 2014 i 2015 były też trzecim i czwartym rokiem wydawania krajowego czasopisma na-
ukowego internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny (iKAR). W roku 2014 zostało 
opublikowanych aż dziewięć numerów iKAR. Cztery z nich były numerami „ogólnymi”, zawierają-
cymi teksty o różnej tematyce z zakresu ochrony konkurencji i konsumentów (numery 1(3), 3(3), 
6(3), 9(3)). Jeden numer miał charakter szczególny, gdyż był w całości poświęcony problematyce 
ochrony interesów konsumentów (nr 4(3)). Pozostałe trzy numery były dedykowane regulacjom 
w sektorach usług pocztowych (nr 2(3)), usług fi nansowych (nr 5(3)), transportu kolejowego 
(nr 7(3)) oraz telekomunikacji (nr 8(3)). 

W roku 2015 opublikowanych zostało osiem numerów iKAR. Cztery z nich były numerami 
„ogólnymi”, zawierającymi teksty o różnej tematyce z zakresu ochrony konkurencji i konsumentów 
(numery 2(4), 4(4), 5(4), 8(4)). Pozostałe cztery numery były dedykowane regulacjom w sekto-
rach transportu kolejowego (nr 1(4)), energetyki (nr 3(4)), mediów audiowizualnych (nr 7(4)) oraz 
telekomunikacji (nr 8(4)).

4. Konferencje 

4.1. IX ASCOLA Conference Warsaw 2014

Wydarzeniem roku 2014 w obszarze ochrony konkurencji w Polsce była IX ASCOLA Con-
ference Warsaw 2014, która została zorganizowana przez CARS w Warszawie w dniach  26–28 czerw-
ca 2014 r. na prośbę Zarządu Academic Society of Competition Law (www.ASCOLA-conference
-warsaw.2014.wz.uw.edu.pl). Była ona przede wszystkim poświęcona problematyce Procedural 
fairness in competition proceedings. Program konferencji – obok czterech sesji plenarnych – obej-
mował także „Competition Policy Workshop”. 

W Konferencji wzięło udział łącznie 84 osoby pochodzące z 5(!) kontynentów, 18 krajów, 23 uni-
wersytetów oraz duże grono gości. Materiały pokonferencyjne zostały opublikowane w książce 
Procedural Fairness in Competition Proceedings. Edited by Paul Nihoul, and Tadeusz Skoczny, 
wydanej w 2015 r. przez wydawnictwo Edward Edgar Publishing w serii ASCOLA Competition 
Law series. Wybrane referaty wygłoszone w ramach Competition Policy Workshop zostały opub-
likowane w YARS 2014, vol. 7(10). 

4.2.  International Conference on Harmonisation of Private Antitrust Enforcement: 
A Central and Eastern European Perspective

W dniach 2–4 lipca 2015 r. w Supraślu odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa 
pt. Harmonisation of Private Antitrust Enforcement: A central and Eastern European Perspective, 
zorganizowana przez CARS oraz Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku (Katedrę Prawa 
Gospodarczego Publicznego). Konferencja była poświęcona w szczególności zagadnieniom 
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związanym z koniecznością implementowania przez państwa członkowskie Unii Europejskiej 
dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/104/UE z dnia 26 listopada 2014 r. w spra-
wie niektórych przepisów regulujących dochodzenie roszczeń odszkodowawczych z tytułu na-
ruszenia prawa konkurencji państw członkowskich i Unii Europejskiej, objęte przepisami prawa 
krajowego.

W konferencji wzięło udział ok. 40 osób z różnych państw Europy Środkowej i Wschodniej, 
w tym ponad połowa z Polski. 

Materiały pokonferencyjne zostały opublikowane w Yearbook of Antitrust and Regulatory 
Studies 2015, vol. 8(12). 

4.3. Wpływ prawa europejskiego na polskie prawo konkurencji oraz regulację sektorową

Konferencja Wpływ prawa europejskiego na polskie prawo konkurencji oraz regulację sekto-
rową została zorganizowana przez CARS 21 maja 2014 r. w celu upamiętnienia dziesiątej rocz-
nicy akcesji Polski do Unii Europejskiej. Celem konferencji była dyskusja na temat najbardziej 
interesujących aspektów wpływu prawa europejskiego na polskie prawo konkurencji oraz regula-
cję sektorową. W konferencji wzięło udział 78 pracowników naukowych i praktyków z kilkunastu 
instytucji i organizacji. 

4.4.  Konferencja CARS nt. Znowelizowana ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów 
– najważniejsze zmiany i kierunki dalszej modernizacji 

Celem konferencji, która obyła się 19 stycznia 2015 r. w Warszawie, było krytyczne podsu-
mowanie najważniejszych zmian w ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów dokonanych 
nowelą z 10 czerwca 2014 r. oraz przedyskutowanie oczekiwań związanych z jej stosowaniem, 
a także wstępna refl eksja nad kierunkami i oczekiwaniami dalszej modernizacji ustawy, w tym 
podwyższenia skuteczności prawnej ochrony konkurencji i poziomu sprawiedliwości procedural-
nej w jej stosowaniu oraz zwiększenia jej kompatybilności ze standardami unijnymi i światowymi. 

4.5. Pierwszy Polski Kongres Prawa Konkurencji 

Wydarzeniem roku 2015 w obszarze ochrony konkurencji w Polsce był 1. Polski Kongres 
Prawa Konkurencji (1. PKPK); jego inicjatorem i organizatorem był CARS, a jego Patronem – 
Tauron Sprzedaż.

1. PKPK odbył się w dniach 13–15 kwietnia 2015 r. w Centrum Konferencyjnym Urzędu 
Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Bezpośrednio przed rozpoczęciem Kongresu odbyła się 
uroczysta sesja z okazji 25-lecia prawa ochrony konkurencji w wolnej Polsce, której gospodarzem 
był Prezes UOKiK Pan Adam Jasser. 

1. PKPK został zorganizowany w kon tek ście 25 lat transformacji, w tym tworzenia norma-
tywnych podstaw ochrony konkurencji i konsumentów oraz zwalczania nieuczciwej konkurencji 
w warunkach gospodarki rynkowej. Kongres miał na celu pod su mowanie dorobku oraz zidenty-
fi kowanie aktualnych i przyszłych wyzwań stojących przed nauką i praktyką prawa ochrony kon-
kurencji oraz zwalczania nieuczciwej konkurencji. 

Materiały kongresowe zostały opublikowane w tomie: Prawo konkurencji 25 lat. Pierwszy 
Polski Kongres Prawa Konkurencji. Redakcja naukowa T. Skoczny, Wolters Kluwer, Warszawa 
2016. Zob. też specjalną stronę internetową Kongresu: http://www.1pkpk.wz.uw.edu.pl/. 
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4.6. Konferencja nt. Ekonomia Ochrony Konkurencji 

W dniach 13 i 14 października 2015 r. odbyła się konferencja nt. ekonomii ochrony konku-
rencji zorganizowana przez UOKiK i CARS w Centrum Konferencyjnym UOKiK.

W pierwszym dniu konferencji odbyło się międzynarodowe seminarium nt. porozumień 
wertykalnych. Wzięli w nim udział przedstawiciele KE, krajowych organów ochrony konkurencji, 
przedstawiciele środowisk akademickich i praktyki. Folie prelegentów tej części konkurencji są 
dostępne na stronie internetowej UOKiK.

Drugiego dnia konferencji odbyły się cztery panele poświęcone wykorzystywaniu ekonomii 
w ochronie konkurencji, stosowaniu analiz ekonomicznych oraz przesłankom i warunkom wykorzy-
stywania metod ilościowych w stosowaniu prawa ochrony konkurencji, a także ekonomii ochrony 
konkurencji i regulacji wobec praktyk antykonkurencyjnych.

5. Wykłady gościnne 

5.1. Barry Sullivan, The Use of Economic Analysis in US Administrative Law

26 października 2015 r. odbyło się spotkanie z prof. Barrym Sullivanem z Loyola University 
Chicago poświęcone stosowaniu analizy ekonomicznej w amerykańskim prawie administracyjnym 
(tytuł referatu: „The Use of Economic Analysis in US Administrative Law”). Spotkanie zostało 
zorganizowane przez Szkołę Prawa Amerykańskiego Wydziału Prawa i Administracji UW przy 
współudziale Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych Wydziału Zarządzania UW.

5.2. Prof. Rajmund Molski,  Dylematy polityki promowania narodowych czempionów 

Zgodnie z programem wykładów gościnnych CARS, w dniu 13 listopada 2015 r. odbył się 
w CARS wykład prof. USz dr. hab. Rajmunda Molskiego pt. Dylematy polityki promowania na-
rodowych czempionów. 

Profesor udzielił m.in. odpowiedzi na następujące pytania dotyczące jednego z najbardziej 
kontrowersyjnych obszarów polityki gospodarczej: czy przedsiębiorstwa o statusie tzw. narodo-
wych czempionów powinny powstawać same z siebie, czy raczej aktywną rolę w procesie ich 
worzenia i wzrostu powinny odgrywać władze publiczne, i na czym ewentualnie to wsparcie mia-
łoby polegać; jakie są praktyczne doświadczenia we wdrażaniu polityki promowania narodowych 
czempionów przez różne państwa (jurysdykcje); czy polityka ta da się pogodzić z prawem i poli-
tyką konkurencji? To tylko niektóre z pytań w niegasnącej debacie. 

5.3.  Dr Marek Martyniszyn, How high (and far) can you go? On fi ne-setting in cartel 
cases involving vertically-integrated undertakings and foreign sales

Zgodnie z programem wykładów gościnnych CARS, w poniedziałek 30 listopada 2015 r. 
odbył się w CARS wykład dr. Marka Martyniszyna z Uniwersytetu w Belfaście pt. „How high (and 
far) can you go? On fi ne-setting in cartel cases involving vertically-integrated undertakings and 
foreign sales”.

5.4.  Paul Nihoul, Fairness, effi ciency, choice. What standard for competition policy 
worldwide?

W dniu 17 grudnia 2015 r. odbył się (w Centrum Konferencyjnym UOKiK) wykład gościnny 
Prof. dr. Paula Nihoula z Catholic University Louvain. Prof. Nihoul był w tym momencie także 
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Prezesem Zarządu ASCOLA (Academic Society of Competition Law) i przyszłym sędzią unijnego 
Sądu (General Court). 

Prof. Nihoul wskazał na rosnącą grupę akademików, która takiego standardu upatruje w za-
pewnieniu konsumentom możliwie szerokiego wyboru, w opozycji do powszechnie przyjmowanych 
kryteriów dobrobytu (nadwyżki) konsumenta lub dobrobytu całkowitego (sumy nadwyżek dostaw-
ców i konsumentów). Zdaniem prelegenta silne strony takiego paradygmatu ilustrują następujące 
sprawy: Microsoft (wiązanie Windows Media Player z systemem operacyjnym Windows), Intel 
(rabaty lojalnościowe) oraz France Telecom (drapieżnictwo cenowe/selektywne obniżki cen). 

W ocenie prof. Nihoula można dostrzec trend w orzecznictwie sądów unijnych, od Hoffman 
La Roche, przez United Brands i Michelin, w ramach którego dostrzegana jest zasadnicza rola 
wyboru konsumentów. Zdaniem prelegenta standardowe ekonomiczne kryteria oceny zachowań 
przedsiębiorców nie zawsze dają właściwe odpowiedzi. Zasadne jest położenie większego na-
cisku na dostosowanie funkcjonowania rynków do preferencji konsumentów; te ostatnie można 
mierzyć w drodze badania opinii publicznej/ankiet.

6. Otwarte Seminarium Doktoranckie (OSD)

6.1.  Piotr Semeniuk, Jeden organizm gospodarczy w polskim i europejskim prawie 
konkurencji 

W dniu 10 marca 2014 r. odbyło się jedyne w tym roku spotkanie Otwartego Seminarium 
Doktoranckiego (OSD); do dyskusji wprowadził Piotr Semeniuk (doktorant WPiA UJ). Było ono 
poświęcone podstawowym problemom „jednego organizmu gospodarczego (single economic unit) 
w polskim i europejskim prawie konkurencji”. Zagadnienie to odgrywa istotną rolę na różnych eta-
pach stosowania prawa konkurencji: ma ono związek z pojęciami „kontroli” i „grupy kapitałowej” 
w prawie kontroli koncentracji, wpływa na zwolnienie pewnych typów porozumień (np. porozumień 
agencyjnych, pracowniczych i innych porozumień „w ramach” jednego organizmu gospodarcze-
go) spod zastosowania przepisów o antykonkurencyjnych porozumieniach oraz może wiązać się 
przypisaniem odpowiedzialności za naruszenie reguł konkurencji. 

6.2.  Piotr Semeniuk, Odpowiedzialność spółek-matek w polskim prawie konkurencji, 
a koncepcja winy podmiotu kolektywnego

Spotkanie odbyło się 24 marca 2015 r. Wystąpienie P. Semeniuka komentowały koreferentki 
dr hab. Agata Jurkowska Gomułka, dr hab. Anna Piszcz. 

Przedmiotem wystąpienia Piotra Semeniuka (doktoranta WPiA UJ) było zagadnienie admini-
stracyjnej odpowiedzialności podmiotów kolektywnych w prawie konkurencji oraz w ramach tych 
podmiotów. Autor starał się odpowiedzieć na pytania: czy Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji 
i Konsumentów może nakładać kary na spółki-matki za zachowania spółek-córek oraz jakie 
przesłanki strony subiektywnej warunkują możliwość takich kar? Starał się też wyjaśnić kwestie 
odpowiedzialności antymonopolowej w ramach podmiotów zbiorowych, tj. takich osób prawnych, 
gdzie istnieje hierarchiczna struktura decyzyjna. Poruszył też wątpliwości związane z nowelizacją 
ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów wprowadzającą odpowiedzialność administracyjną 
dla osób fi zycznych „zarządzających przedsiębiorstwem”.
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6.3.  Jan Markiewicz, „Opłaty półkowe” – pobieranie innych niż marża handlowa 
opłat  za  przyjęcie  towaru  do  sprzedaży  jako  delikt  nieuczciwej  konkurencji 
w świetle art. 15 ust. 1 pkt 4 uznk. Tradycyjna wykładnia w świetle nowości 
orzeczniczych

Spotkanie odbyło się 22 października 2015 r. Przedmiotem wprowadzenia adw. Jana Markie-
wicza z Kancelarii Wardyński i Wspólnicy oraz doktorantki prof. dr hab. Ewy Nowińskiej (WPiA UJ) 
była analiza obowiązującej wykładni art. 15 ust. 1 pkt 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konku-
rencji, który głosi, iż czynem nieuczciwej konkurencji jest utrudnianie dostępu do rynku poprzez 
pobieranie innych niż marża handlowa opłat za przyjęcie towarów do sprzedaży. Od czasu wejścia 
w życie art. 15 ust. 1 pkt 4 uznk jest powszechnie wykorzystywany w obrocie przez dostawców 
sieci handlowych, którzy na jego podstawie żądają od odbiorców swoich towarów zwrotu należ-
ności określanych zbiorczo jako tzw. opłaty półkowe. Żądaniem zwrotu dostawcy obejmują przede 
wszystkim wynagrodzenie uiszczone za świadczone przez sieci usługi (np. reklamowe czy logi-
styczne) oraz kwoty, o które w drodze rabatów obniżyli oni cenę sprzedaży towaru. Autor poddał 
krytycznej analizie powody, dla których w orzecznictwie powództwa dostawców tradycyjnie uznaje 
się za zasadne nawet wówczas, gdy nie wykazano utrudnienia dostawcy dostępu do rynku, sieć 
handlowa pobierała opłaty stanowiące ekwiwalent rzeczywiście wykonanych na rzecz dostawcy 
usług (nie będące opłatami „za przyjęcie towaru do sprzedaży”) lub też gdy przedmiotem sporu 
jest redukcja ceny, a więc w przypadkach, do których art. 15 ust. 1 pkt 4 uznk się nie odnosi. 
W dalszej kolejności autor przedstawił najnowsze wypowiedzi Trybunału Konstytucyjnego, Sądu 
Najwyższego i sądów powszechnych, które zdają się krytycznie odnosić do dotychczasowej, ka-
tegorycznej linii orzecznictwa, choć nie można jeszcze mówić o jej przełamaniu. Równocześnie, 
przedmiotem rozważań było zjawisko przenoszenia sporów na gruncie art. 15 ust. 1 pkt 4 uznk 
do postepowania arbitrażowego i charakterystyczne aspekty orzecznictwa.

7. Studenckie warsztaty regulacyjne

Z inicjatywy studenckiej, w okresie od lutego do maja 2014 r., odbywały się w CARS Studenckie 
Warsztaty Regulacyjne, w ramach których 24 studentów wydziałów prawa, ekonomii i zarządzania 
spotykało się ze specjalistami od rynków regulowanych w telekomunikacji, mediach audiowizual-
nych, transporcie kolejowym i lotniczym, energetyce, usługach fi nansowych oraz w sektorze far-
maceutycznym. Warsztaty odbywały się w grupach max 12-osobowych i miały charakter głównie 
dyskusyjny. 

8. Porozumienia CARS 

8.1. Porozumienie CARS – UOKiK  

Kontynuując serię porozumień z władzami publicznymi odpowiedzialnymi za sprawy ochro-
ny konkurencji i regulacji sektorowych, w dniu 5 maja 2014 r. zostało podpisane porozumienie 
o współpracy między CARS a UOKiK. Przewiduje ono szeroko zakrojoną współpracę CARS 
z organem odpowiedzialnym za sprawy ochrony konkurencji i konsumentów w zakresie badań 
naukowych, publikacji oraz konferencji i innych spotkań. 
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8.2. Porozumienie CARS – KRRiT 

Kontynuując serię porozumień z władzami publicznymi odpowiedzialnymi za sprawy ochro-
ny konkurencji i regulacji sektorowych, w 2015 r. zostało podpisane porozumienie o współpracy 
między CARS a Krajową Radą Radiofonii i Telewizji (http://www.cars.wz.uw.edu.pl/wspolpraca_
miedzynarodowa-regulatorzy.html). Przewiduje ono szeroką współpracę CARS z organem od-
powiedzialnym za sprawy regulacji radiowo-telewizyjnej w zakresie badań naukowych, publikacji 
oraz konferencji i innych spotkań. 

Nina Łazarczyk
Koordynatorka Krajowa CARS 
e-mail: nlazarczyk@wz.uw.edu.pl
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Czwarta polsko-portugalska konferencja doktorancka 
dotycząca prawa konkurencji 

(4th Polish-Portuguese PhD Students’ Conference 
on Competition Law)

Białystok, 10 czerwca 2016 r.

W dniu 10 czerwca 2016 r. na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku odbyła się czwarta 
polsko-portugalska konferencja doktorancka dotycząca prawa konkurencji zorganizowana przez 
Katedrę Prawa Gospodarczego Publicznego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku 
w ramach projektu realizowanego we współpracy z Katolickim Uniwersytetem Portugalii (Católica 
Porto Law School), stanowiącego platformę wymiany doświadczeń między polskimi i portugalskimi 
młodymi naukowcami zajmującymi się problematyką prawa konkurencji.

Konferencję otworzyła dr hab. Anna Piszcz, prof. UwB, która przywitała gości honorowych 
przybyłych na obrady: prof. Manuela Fontaine Camposa (Católica Porto Law School, Katolicki 
Uniwersytet Portugalii), prof. Dusana V. Popovica (Wydział Prawa, Uniwersytet w Belgradzie), prof. 
Aleksandra Wernera (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie) oraz prof. Daniela D. Barnhizera 
(College of Law, Michigan State University).

Harmonogram konferencji został podzielony na dwie części. W ramach pierwszego z nich 
referaty wygłosili goście honorowi. Moderatorem pierwszego panelu była dr hab. Anna Piszcz, 
prof. UwB. Referat prof. Manuela Fontaine Camposa pt. The regulation of state aid according to 
the Portuguese Competition Act poświęcony był problematyce pomocy publicznej oraz jej kontroli 
w świetle ustawodawstwa portugalskiego. Zostały w nim przybliżone rola oraz uprawnienia por-
tugalskich organów ochrony konkurencji. Ponadto referent dokonał analizy zakresu oraz celów 
kontroli pomocy publicznej prowadzonej przez krajowe organy ochrony konkurencji i Komisję 
Europejską.

Drugim prelegentem był prof. Dusan V. Popovic, który wygłosił referat pt. Control of state 
aid from the perspective of an EU candidate country. W swoim wystąpieniu dokonał zestawienia 
ustawodawstwa państw z Półwyspu Bałkańskiego aspirujących do członkostwa w Unii Europejskiej 
w zakresie systemu ochrony konkurencji ze szczególnym uwzględnieniem funkcjonującego mo-
delu kontroli pomocy publicznej, porównując je także do systemów funkcjonujących w państwach 
Europy Środkowo-Wschodniej tuż przed ich akcesją do Unii Europejskiej w 2004 r. Przedstawione 
zostały również główne problemy oraz wyzwania, które stoją przed ustawodawcą kraju kandydu-
jącego w zakresie systemu kontroli pomocy publicznej i jego dostosowania do wymogów stawia-
nych przez prawo Unii Europejskiej.

Kolejnym prelegentem był prof. Aleksander Werner, który w ramach referatu pt. Control of 
state aid in the Polish regulations nakreślił relacje między unijnym i krajowym prawem pomocy 
publicznej. Ponadto została również omówiona dopuszczalność pomocy publicznej ze szcze-
gólnym uwzględnieniem przepisów dotyczących ochrony konkurencji oraz prowadzonej polityki 
społeczno-gospodarczej.
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Ostatnie wystąpienie w ramach pierwszego panelu wygłosił prof. Daniel D. Barnhizer. W swo-
im referacie pt. Contracts and automation: Exploring the normativity of codability in the context 
of EU consumer protection directives poruszył problematykę standaryzacji umów w obrocie 
prawnym między przedsiębiorcami a konsumentami. Przedstawił postulat „automatyzacji” zasad 
oraz systemu rozstrzygania sporów na linii konsument–przedsiębiorca, wskazując jednocześnie 
potencjalne korzyści, które przyniosłyby przedmiotowe zmiany. Prof. Daniel D. Barnhizer dokonał 
również oceny wspomnianej „automatyzacji” z perspektywy systemu common law, w którym to 
odgrywa ona coraz większą rolę.

Pierwszy panel zakończyła sesja dyskusyjna, która była okazją do wymiany spostrzeżeń 
w szczególności na temat proponowanych postulatów legislacyjnych z zakresu pomocy publicznej 
oraz jej kontroli, a także dokonania oceny obecnie funkcjonujących systemów ochrony konkurencji 
m.in. w Polsce, Portugalii oraz państwach Półwyspu Bałkańskiego aspirujących do członkostwa 
w Unii Europejskiej.

Drugi panel konferencji poświęcony był wystąpieniom doktorantów, które dotyczyły pra-
wa pomocy publicznej, prawa konsumenckiego oraz wybranych zagadnień prawa konkurencji. 
Moderatorem tej części spotkania był prof. Manuel Fontaine Campos z Katolickiego Uniwersytetu 
Portugalii.

Jako pierwsza wystąpiła Katarzyna Kimla (Szkoła Główna Handlowa), wygłaszając referat 
pt. State aid by means of tax measures dotyczący udzielania pomocy publicznej w świetle przepi-
sów prawa podatkowego. W swoim wystąpieniu poddała analizie jedną z form pomocy udzielanej 
przez państwo – preferencje podatkowe. Przedstawiła rozwiązania przyjęte na poziomie unijnym 
oraz środki przewidziane w prawie polskim. Omawiając główne instrumenty prawne zawarte 
w przepisach Ordynacji podatkowej, odniosła się do praktycznych przykładów pomocy publicznej 
udzielonej przedsiębiorcom w formie preferencji podatkowych.

W kolejnym wystąpieniu pt. New Polish model of the abstract control of standard forms of 
agreements concluded with consumers under the Act on Competition and Consumer Protection 
Paulina Korycińska-Rządca (Uniwersytet w Białymstoku) przedstawiła problematykę kontroli 
postanowień wzorców umownych w świetle nowelizacji ustawy o ochronie konkurencji i kon-
sumentów. W swoim przemówieniu zaprezentowała model kontroli abstrakcyjnej obowiązujący 
przed nowelizacją ustawy dokonaną z dniem 17 kwietnia 2016 r., po czym przeprowadziła analizę 
nowego postępowania w sprawie niedozwolonych postanowień umownych. Omówiła najważ-
niejsze zmiany w tej materii, wskazując na wady i zalety wynikające z przyjęcia nowego modelu 
kontroli.

Trzecie wystąpienie, prezentowane przez Nuno Castro Marquesa (Católica Porto Law School, 
Katolicki Uniwersytet Portugalii) zostało poświęcone problematyce zwalczania karteli na gruncie 
prawa portugalskiego. W swoim wystąpieniu pt. Cartels in Portugal procedures, investigative 
powers and new legal dimensions on the fi ght against anticompetitive agreements prelegent do-
konał opisu modelu postępowania w sprawie porozumień antykonkurencyjnych funkcjonującego 
w portugalskim prawie konkurencji. Przedstawił kluczowe kompetencje organu ochrony konku-
rencji w zakresie zwalczania niedozwolonych porozumień zawieranych między przedsiębiorcami. 
Omówił również najważniejsze etapy postępowania, odnosząc się zarówno do zagadnień proce-
duralnych, jak i materialnych.
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Kolejnym wystąpieniem w sesji była zaprezentowana przez Magdalenę Knapp (Uniwersytet 
w Białymstoku) tematyka nadużywania przewagi kontraktowej. Prelegentka w referacie pt. Protection 
against the abuse of superior bargaining position zaprezentowała problematykę przeciwdziałania 
praktykom przedsiębiorców, które polegają na jednostronnym narzuceniu nieuczciwych warunków 
umowy przez silniejszą stronę. Wskazała i dokonała syntetycznej analizy odmiennych sposobów 
uregulowania zagadnienia przewagi kontraktowej w różnych porządkach prawnych. Zwróciła 
uwagę na wady oraz zalety istniejących regulacji w tej materii.

Końcowa część konferencji poświęcona była dyskusji i podsumowaniu panelu doktoranckie-
go. Głos w dyskusji zabrali wszyscy eksperci, dzieląc się swoimi uwagami oraz kierując pytania 
do każdego uczestnika drugiego panelu. Prelegenci wykazali się znajomością prezentowanych 
zagadnień i udzielali wyczerpujących odpowiedzi na pytania zadawane podczas ożywionej dysku-
sji. Konferencja stanowiła doskonałą płaszczyznę wymiany poglądów z zakresu ochrony prawnej 
konkurencji i konsumentów. Zakończyła się zapowiedzią zorganizowania w Białymstoku w dniu 
14 października 2016 r. kolejnego spotkania o tematyce związanej z prywatnym egzekwowaniem 
prawa ochrony konkurencji, a także ze zwalczaniem nieuczciwej konkurencji.

Magdalena Knapp
doktorantka w Katedrze Prawa Gospodarczego Publicznego
Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku 
e-mail: knapp.magdalena@gmail.com

Radosław Niwiński
doktorant w Katedrze Prawa Gospodarczego Publicznego
Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku 
e-mail: rniwinski@op.pl
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Private enforcement of competition rules: closer and closer (From the Volume Editor)

The academic achievements of Professor Stanisław Sołtysiński in the widely defi ned 
competition law fi eld (laudation by Professor Marek Szydło commemorating the granting of 
the Great Owl Award for the entirety of Professor Sołtysiński’s academic achievements in the 
competition law fi eld) 

Discretion in competition law: the perspective of Dr Cezary Banasiński (laudation by Professor 
Agata Jurkowska-Gomułka commemorating the granting of the CARS Award 2016)

Articles

Dorothy Hansberry-Bieguńska, Małgorzata Krasnodębska-Tomkiel, Grzegorz Materna, Leniency 
programmes in Polish and US antitrust law and the access to leniency materials in private 
damages actions in cases of cartels and other restrictive agreements 
Table of contents:
I. Introduction – public enforcement of the prohibition of restrictive practices and actions for 

damages in cases of anticompetitive agreements 
II. Leniency programmes as instruments of effective public enforcement of the prohibition of 

restrictive practices
 1. The leniency programme under Polish law – an overview
 2. The leniency programme in the US legal system – an overview
 3. Leniency programmes in the Polish and US legal systems – basic similarities and differences 
 4.  The benefi ts of leniency programmes for public enforcement of the prohibition of restrictive 

practices
III. Civil damages actions in cases concerning anticompetitive agreements
 1.  Private civil damages actions in cases concerning anticompetitive agreements in Polish 

law – an overview
 2. Private civil damages actions for violations of Section 1 of the Sherman Act – an overview
 3.  Similarities and differences in private damages actions under Polish and US laws and 

practice
 4.  Importance of access to leniency documents for plaintiffs who fi le civil damages actions 

in cases of restrictive practices
 5.  Risks to the effectiveness of leniency programmes by the disclosure of leniency materials 

in private civil damages actions  
IV.  Provisions of Polish law on access to leniency documents by litigants in civil damages actions 

in cases concerning restrictive agreements
 1.  Availability of leniency documents in the current Act on Competition and Consumer 

Protection and the Polish Code of Civil Procedure
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 2.  The need to change the rules on access to leniency materials in light of Directive 
2014/104/EU 

 3.  Availability of leniency materials in light of the Polish draft discussion paper on the future 
Polish act on actions for damages for infringements of antitrust provisions 

V.  The right and restrictions of civil parties to obtain leniency materials by court order from the 
Antitrust Division of the US Department of Justice

 1.  The Antitrust Division’s position on access to leniency materials by private damage action 
litigants

 2.  The terms of the agreements between the Antitrust Division and leniency applicant
 3.  What is the scope of leniency materials that can be disclosed to civil litigants? What are 

the circumstances – if any – that would dictate a wider or a more limited disclosure to civil 
litigants? 

VI.  Conclusion – the impact of the rules on access to leniency documents for the recovery of claims 
for, in turn, the effectiveness of leniency programmes in matters of restrictive agreements

 1.  Assessment of both the current and proposed approaches under Polish law
 2.  Comparing the Polish and US approaches
 3. Proposals de lege ferenda
VII. Summary
Summary: The article addresses issues concerning access to leniency materials by private 
damages action litigants in cases of restrictive agreements, and analyzes relevant legal provisions 
in Polish and US laws. With regard to the former, the article considers both its current rules as 
well as a draft act which will serve to implement the EU Damages Directive (Directive 2014/104/
EU). The issue of disclosure of leniency materials to private damages action litigants is analyzed 
from the perspective of its impact on the effectiveness of leniency programmes. This article 
questions whether the upcoming legislation concerning access to leniency materials may lessen 
the readiness of undertakings to submit leniency applications. A consequence of a dampening of 
the interest in seeking leniency would be a decrease in the effectiveness of public enforcement 
of competition rules. The authors make therefore certain proposals de lege ferenda. At the same 
time, a comparison of relevant Polish and US provisions and practices leads the authors to the 
conclusion that it is the US and its judicial decisions that design the relationships between public 
and private competition enforcement so that each of these instruments interacts with each other 
without lowering the other’s effectiveness.
Keywords: Polish competition law; US competition law; Section 1 of the Sherman Act; leniency 
programmes; private actions for damages; EU damages directive; access to leniency materials; 
discovery in civil cases; criminal liability.
JEL: K21; K41; K42
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Joanna Lenart, Teresa Kaczyńska, The binding effect of fi nal decisions by the President of the 
Offi ce for Competition and Consumer Protection, the Court for Competition and Consumer 
Protection and the Court of Appeal, and its consequences for public and private competi-
tion law enforcement
Table of contents:
I. Introduction
II. The scope of the binding effect of the President of the OCCP’s fi nal decisions
III. Joint participation in civil proceedings in competition law cases and the consequences of 

determining the nature of joint participation for public and private competition law enforcement
 1. Introductory remarks
 2.  The possibility to participate in on-going proceedings before the CCCP or the Court of 

Appeal for undertakings which did not appeal against the President of the OCCP’s decision 
 3.  The impact of forthcoming CCCP or the Court of Appeal judgments on the legal position 

of undertakings which did not appeal against the President of the OCCP’s decision
 4. The deadline for paying antitrust fi nes
 5.  The limitation period to claim compensation for antitrust infringements, joint and several 

liability and recourse claims
 6.  The possibility of pursuing claims against undertakings which did not appeal against the 

President of the OCCP’s decision
IV. Conclusions and the de lege ferenda proposals
Summary: This article analyses the issues linked to the binding effect of national competition 
authorities’ and appeal courts’ fi nal decisions on civil courts, introduced by Directive 2014/104/EU 
of the European Parliament and of the Council of 26 November 2014 on certain rules governing 
actions for damages under national law for infringements of the competition law provisions of the 
Member States and of the European Union (the Directive), which requires implementation into 
the Polish legal system.
Although in principle the adoption of this solution should contribute to an increase in the effectiveness 
of private competition law enforcement, its shape and scope might be problematic to a certain extent. 
Therefore, in this article the authors consider the scope of the binding force of the President of the 
OCCP’s fi nal decisions and analyse in detail the impact of the nature of joint participation in civil 
proceedings in competition law cases on the possibility and effectiveness of private competition law 
enforcement, in particular in terms of legal certainty. In addition, the authors indicate substantial 
risks which may arise in this context. These considerations expressly demonstrate the existence 
of a confl ict between several general rules underlying the Directive. The article concludes with the 
de lege ferenda proposals regarding the Polish provisions which would implement the Directive.
Key words: private enforcement directive 2014/104/EU; private enforcement; antitrust infringement; 
effect of national competition authorities’ decisions; binding effect of fi nal decisions; joint participation 
in civil proceedings; statutory limitation period
JEL: K21; K41, K42
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Katarzyna Wiese, Reducing antitrust fi nes and limiting the liability of SME for antitrust 
violations – proposal of the interpretation of the specifi c inability to pay criterion
Table of contents:
I. Introductory remarks
II. Fines imposed by the European Commission in antitrust cases
III. Method of calculating the amount of a fi ne and conditions for its reduction
IV. Procedural aspects of reducing antitrust fi nes
V. Decisional practice of the European Commission 
VI. Interpretation of the conditions for limiting the liability of SMEs 
VII. Conclusions
Summary: Directive 2014/104/EU provides for a limitation of the liability of SMEs in cases where 
the application of its normal rules on joint and several liability would irretrievably jeopardise their 
economic viability and cause their assets to lose all their value. The meaning of this provision 
is everything but clear and commentators have voiced unanimous and harsh criticism of the 
chosen wording. This article presents a proposal for the interpretation of this provision based on 
its observed parallel with the requirements for a reduction of the fi ne imposed by the European 
Commission in antitrust cases. 
Key words: directive 2014/104/EU; reduction of fi nes; SME; antitrust fi nes; insolvency; inability 
to pay; competition law infringement.
JEL: K21

Łukasz Stępkowski, Reimbursement of State aid under Article 108(3) third sentence TFEU 
within the context of private enforcement of EU State aid law
Table of contents:
I. Introduction
II. Properties of Article 108(3) third sentence TFEU under EU law
III. Enforcement of Article 108(3) third sentence TFEU under Polish law – preliminary remarks
IV. Reimbursement of illegal State aid and the jurisdiction of an administrative court
V. Ordinary courts and the reimbursement of illegal State aid
VI. Conclusions
Summary: This paper constitutes an attempt at suggesting practical means of enforcement of 
Article 108(3) third sentence TFEU under Polish law. The author undertakes to analyse the norm 
of EU law and seeks a procedural basis of its enforcement under Polish law (as a law of an EU 
Member State). The goal is to verify whether there are any means to secure effectiveness for 
Article 108(3) third sentence TFEU under Polish law. The paper takes account of the jurisprudence 
of the CJEU as well as that of Polish courts.
Key words: state aid; reimbursement; national court; EU law. 
JEL:  K21, K29, K41, K42
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Joanna Piechucka, Marta Stryszowska, Calculating damages caused by bid rigging
Table of contents:
I.  Introduction
II.  Determining a justifi cation for a claim
III.  Comparative methods
 1. Introductory remarks
 2. Cross-cutting methods
 3. Methods based on comparisons in time
 4. Combining methods
IV.  Cost analysis
V.  Simulation methods
VI.  Practical issues
Summary
The article discusses the various stages and methods of estimating damages caused by bid-
rigging. Emphasized fi rst is the importance and essence of constructing a counterfactual scenario 
describing what would have happened in the absence of bid-rigging. Discussed next are the 
technical and practical aspects of the use of the various damage-estimation methods. They 
include: comparator-based methods, fi nancial-analysis-based methods, and market-structure-
based methods. The description of each method is accompanied by examples of their use. Finally, 
the article analyses the practical considerations related to the choice of a given method (among 
the range of various methods available) in the context of the availability of the relevant data and 
credibility of the underlying assumptions. 
Key words: damage estimation, bid rigging, comparator-based methods, fi nancial-analysis-based 
methods, market-structure-based methods
JEL: C13, D22, L41

Legislation and Case Law Review

Discussion of the implementation process of Directive 2014/104/UE/EU in Poland, Spain 
and the UK (Jacek Sadurski)
Table of contents:
I.  Introduction 
II.  Current level of effi ciency of private-law enforcement with regards to breaches of competition 

law in EU countries
III.  Problem of forum shopping in damages claims  
IV.  Polish approach to the implementation process 
V.  Spanish approach to the implementation process
VI.   British approach to private enforcement of competition lawVII. De lege lata proposals concerning 

the Polish draft Act 
Summary
This article deals with a number of chosen topics concerning the implementation process of Directive 
2014/104/UE of the European Parliament and of the Council of 26 November 2014 on certain 
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rules governing actions for damages under national law for infringements of the competition law 
provisions of the Member States and of the European Union. The Author endeavors to compare 
legislative solutions and steps with regards to the implementation process of the Directive which 
are being currently undertaken in Poland, Spain and Great Britain. He notes certain legislative 
initiatives which may be taken into consideration during the preparation process on the fi nal text 
of the Polish Draft Act implementing the Directive.
Key words: damages directive 2014/104/UE; claims for damages; breach of competition rules; 
implementation; legislative proposals
JEL: K21; K42 

The termination of a license agreement on the use of a repertoire by a collective rights 
management organization that abuses its dominant position with respect to neighbouring 
rights. A case comment to a judgement of the Court of Appeals in Cracow of 25 June 2015, 
I ACa 466/15 (Marcin Mioduszewski)
Table of contents:
I. Overview of the key elements of the judgement 
II. The merit of the issue adjudicated by the Court of Appeal in terms of the market for  collective 

copyright management 
III. Cumulative use of the set of prerequisites of Article 106(2) of the Act on Copyright and 

Related Rights and in Article 9(3) of the Act on Competition and Consumer Protection for the 
evaluation of the effectiveness of the termination of a license agreement 

IV. Assessment of royalty rates offered by the organization
V. Important reasons of the collective rights management organization for the refusal to contract 
VI. Dominant position of the collective rights management organization in light of the refusal to 

contract
VII. Summary 
Summary: Collective rights management organizations (which manage copyright as well as 
related/neighboring rights) operating without an approved tables of copyright royalties, are 
entitled to license, or to terminate an existing license agreement, only for an important reasons. 
The dispute over a mere royalty rate, without the presence of any other disputable issue, cannot 
be considered as an important reason under Article 106(2) of the Act on Copyright and Related 
Rights, justifying the termination of a license agreement for the repertoire of such organization, 
or a refusal to enter into such contract at all. 
The shape of the collective management system in Poland makes each organization a monopolist 
within the scope of its activity (within its own repertoire). Even if a particular repertoire is represented 
by more than one organization, the nature of the user’s business activity, and the specifi cs of 
using the protected content, makes it necessary for the legal user to sign a license contract with 
all relevant organizations at the same time, which in turn makes product substitutability virtually 
nonexistent.
Refusal to license made under Article 106(2) of the Act on Copyright and Related Rights may 
constitute the sole and independent ground for establishing an abuse by a collective rights 
management organization. Provided that conditions of the above Act are fulfi lled i.e. the refusal 
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is made for an important reasons, a separate economic scrutiny of the adequacy of royalty fees 
in terms of article 9(1(1)) of the Act on the Protection of Competition and Consumers may be 
redundant. 
Key words: collective management of copyright and related rights; abuse of dominant  position; 
copyright; related rights; producer’s rights; refusal to contract; relevant market
JEL: K21; K42

Books Reviews 

Anna Piszcz, Dominik Wolski (eds.), Pursuing damages claims based on competition law 
breaches before Polish courts [in Polish: Dochodzenie przed sądem polskim roszczeń 
odszkodowawczych z tytułu naruszenia reguł konkurencji] , Wydawnictwo Naukowe Wydziału 
Zarządzania UW, Warszawa 2016 (review by  Piotr Machnikowski)

Frank Wijkmans, Maaike Visser, Sarah Jaques, Evi Noël, The EU Private Damages Directive. 
Practical Insights (Minutes of the Closed Workshop 2015), Intersentia, Cambridge-Antwerp-
Portland 2015 (review by Agata Jurkowska-Gomułka). 

Piotr Semeniuk, The concept of a “single economic unit” in competition law  [in Polish: 
Koncepcja jednego organizmu gospodarczego w prawie ochrony konkurencji], Wydawnictwo 
Naukowe Wydziału Zarządzania UW, Warszawa 2015 (review by Zbigniew Jurczyk)  

Reports

CARS Activity Report 2014–2015 (Nina Łazarczyk)

Polish-Portugese PhD Seminar, Białystok, 10 June 2016 (Magdalena Knapp, Radosław Niwiński) 
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Autorów

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

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

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

Redakcja będzie dbać, żeby w iKAR nie miały miej-
sca przypadki ghostwriting czy guest authorship. 

Zasady 

recenzowania 

Wszystkie teksty każdego numeru iKAR są wstęp-
nie recenzowane przez redaktora tematycznego. 

Artykuły są oceniane przez dwóch niezależnych 
recenzentów spoza CARS. Autorzy i recenzenci 
nie znają swoich tożsamości (double blind peer 
review). 

Recenzja jest sporządzana na formularzu w wer-
sji dla tekstów prawniczych i ekonomicznych, 
dostępnym na stronie www.ikar.wz.uw.edu.pl. 
Recenzja kończy się jednoznacznym wnioskiem 

co do dopuszczenia artykułu do publikacji lub 
jego odrzucenia. 

Zbiorcza lista recenzentów iKAR jest publikowana 
w ostatnim numerze iKAR w danym roku. 

Prawa autorskie

iKAR jest dostępny dla każdego czytelnika na 
podstawie nieodpłatnej licencji Creative Commons 
3.0 Polska (http://creativecommons.org/licenses/
by-nc-nd/3.0/pl/). 

Korzystanie z zawartości całego numeru oraz 
z każdego z jego tekstów jest zatem uzależnione 
wyłącznie od akceptowania przez użytkownika 
trzech zasad: uznania autorstwa, korzystania 
z tekstów tylko dla celów niekomercyjnych oraz 
nietworzenia na ich bazie utworów zależnych.

Udostępnianie

iKAR jest publikowany pierwotnie w wersji elek-
tronicznej za pośrednictwem odrębnej strony 
internetowej www.ikar.wz.uw.edu.pl.

Jest udostępniany w wersji .pdf dostosowanej 
m.in. do e-booków.

Będzie także dostępny we wszystkich najważniej-
szych polskich bazach wolnego dostępu oraz – na 
zasadach niewyłącznych – w bazach największych 
polskich wydawców książek i czasopism z zakresu 
prawa, ekonomii i zarządzania.

Rekomendowany skrót cytowania KAR



Centrum Studiów Antymonopolowych 

i Regulacyjnych

prowadzi badania naukowe 

wydaje książki i periodyki,
w tym YARS www.yars.wz.uw.edu.pl 
oraz iKAR www.ikar.wz.uw.edu.pl

organizuje konferencje naukowe i warsztaty 

świadczy usługi doradcze i prowadzi 
szkolenia 

oferuje studia podyplomowe ARIS
www.aris.wz.uw.edu.pl

prowadzi Otwarte Seminarium Doktoranckie 

współpracuje z instytucjami naukowymi 
w kraju i zagranicą oraz z organami 
regulacyjnymi (UKE, URE, UTK) 


