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Coraz skuteczniej?
(od redaktor naczelnej)

Niniejszy numer iKAR-a jest kolejnym przygotowywanym do publikacji w okresie bogatym 
w różnego rodzaju wydarzenia, które ukierunkowane były przede wszystkim na zwiększanie sku-
teczności ochrony konkurencji i konsumentów w Polsce i w Europie. 

Po pierwsze, w ustawie z 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów1 dodano 
przepisy pozwalające Prezesowi UOKiK nakładać karę pieniężną na osobę zarządzającą, któ-
ra w ramach sprawowania swojej funkcji w czasie trwania stwierdzonego naruszenia umyślnie 
dopuściła przez swoje działanie lub zaniechanie do naruszenia przez przedsiębiorcę zakazu 
stosowania niedozwolonych postanowień wzorców umów albo zakazu praktyk naruszających 
zbiorowe interesy konsumentów. Kara pieniężna przewidziana za to naruszenie może wynosić 
do 2 mln zł, a w przypadku osoby zarządzającej w podmiocie objętym nadzorem nad rynkiem 
fi nansowym – do 5 mln zł. 

Po drugie, 11 grudnia 2018 r. weszły w życie istotne zmiany ustawy z 15 grudnia 2016 r. 
o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami 
rolnymi i spożywczymi2. W szczególności uproszczono defi nicję legalną przewagi kontraktowej, 
poszerzono zakres podmiotowy ustawy oraz poszerzono katalog podmiotów uprawnionych do 
składania zawiadomień dotyczących podejrzenia stosowania praktyk nieuczciwie wykorzystują-
cych przewagę kontraktową. 

Po  trzecie,  3  lutego  2019 r.  weszła  w  życie  dyrektywa  Parlamentu  Europejskiego 
i Rady (UE) 2019/1 z 11 grudnia 2018 r. mająca na celu nadanie organom ochrony konkurencji 
państw członkowskich uprawnień w celu skuteczniejszego egzekwowania prawa i zapewnienia 
należytego funkcjonowania rynku wewnętrznego3 (tzw. dyrektywa ECN+). Państwa członkowskie 
mają dokonać transpozycji dyrektywy do 4 lutego 2021 r.

Po czwarte, od 3 grudnia 2018 r. zastosowanie ma rozporządzenie Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) 2018/302 z 28 lutego 2018 r. w sprawie nieuzasadnionego blokowania geografi cznego 
oraz innych form dyskryminacji klientów ze względu na przynależność państwową, miejsce za-
mieszkania lub miejsce prowadzenia działalności na rynku wewnętrznym oraz w sprawie zmiany 
rozporządzeń (WE) nr 2006/2004 oraz (UE) 2017/2394 i dyrektywy 2009/22/WE4. Problematyka ta 
jest przedmiotem pierwszego z artykułów (autorstwa Laury Zoboli) zawartych w bieżącym numerze. 

Pozostałe artykuły poruszają problematykę zastrzeżeń wobec zgłoszonej koncentracji w po-
stępowaniach przed Prezesem UOKiK (Anna Sadkowska), kar pieniężnych za naruszenie zakazu 
praktyk ograniczających konkurencję po nowelizacji kodeksu postępowania administracyjnego 
z 2017 r. (Marcin Kulesza), ewolucji warunków świadczenia usług turystycznych z perspektywy in-

1 T.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 369.
2 Dz.U. z 2017 r. poz. 67, ze zm.
3 Dz. Urz. UE L z 2019 r. Nr 11, s. 3.
4 Dz. Urz. UE L z 2018 r. Nr 60I, s. 1.
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teresu konsumenta (Piotr Cybula), a także charakteru i kontroli rozstrzygnięć Urzędu Patentowego 
w postępowaniu spornym (Łukasz Zimończyk). 

W bieżącym numerze iKAR-a Czytelnicy znajdą również pięć glos do orzeczeń Trybunału 
Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawach AKAA/LAA (Anna Laszczyk) i MEO – Serviços de 
Comunicações e Multimédia SA (Swietłana Podhajska), Sądu Najwyższego (Mariusz Czyżak) 
oraz Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (Łukasz Presnarowicz). Po raz szósty na ła-
mach naszego pisma pojawia się omówienie orzeczenia przygotowane przez studenta (Gabrielę 
Raczykowską), które zostało nagrodzone pierwszą nagrodą w dorocznym konkursie organizo-
wanym od kilku lat przez Katedrę Prawa Gospodarczego Publicznego na Wydziale Prawa UwB. 

W aktualnym numerze przedstawiamy również sprawozdania z 8. Międzynarodowej Kon-
ferencji Doktoranckiej dotyczącej prawa konkurencji (10 października 2018 r., WP Uniwersytetu 
w Białymstoku) oraz seminarium naukowego pn.: „Programy compliance a sankcje stosowane 
przez organy ochrony konkurencji. Jakie wnioski dla UOKiK?” (8 stycznia 2019 r., INP PAN). 

Życzę owocnej lektury.

Dr hab. Anna Piszcz, prof. UwB 
Białystok, 1 marca 2019 r.
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A     R     T     Y     K     U     Ł     Y

Laura Zoboli*

Unijne rozporządzenie w sprawie blokowania geografi cznego 
– wiele hałasu o nic?

Spis treści
I. Wstęp
II. Blokowanie geografi czne w strategii jednolitego rynku cyfrowego 
III. Blokowanie geografi czne w przeprowadzonym przez Komisję Europejską badaniu sektora 

handlu elektronicznego 
IV. Rozporządzenie w sprawie nieuzasadnionego blokowania geografi cznego: zakres i kluczowe 

postanowienia 
V. Rozróżnienie pomiędzy uzasadnionym i nieuzasadnionym blokowaniem geografi cznym 
VI. Uwagi końcowe

Streszczenie 
Blokowanie geografi czne (geo-blocking) może być defi niowane jako instrument cyfrowy mający 
na celu segmentację internetowych aplikacji zakupowych, ze względu na przynależność państwo-
wą klienta, jego miejsce zamieszkania lub prowadzenia działalności. Niniejszy artykuł obejmuje, 
po pierwsze, tematykę zjawiska blokowania geografi cznego w ramach działań podejmowanych 
przez Komisję Europejskiej, poczynając od strategii jednolitego rynku cyfrowego i następnie kon-
centrując się na danych zebranych w ramach badania sektora handlu elektronicznego. Po dru-
gie, w artykule omówione zostało również rozporządzenie (UE) 2018/302, które weszło w życie 
22 marca 2018 r. i obowiązuje od 3 grudnia 2018 r. Artykuł przede wszystkim porusza tematykę 
wprowadzonego przez rozporządzenie 2018/302 zakazu blokowania geografi cznego i omawia 
ograniczenia zakresu jego stosowania. 

Słowa kluczowe: geo-blocking; blokowanie geografi czne; fi ltrowanie geografi czne; lokalizacja; 
Unia Europejska; podstawowe swobody; Rozporządzenie (UE) 2018/302; handel elektroniczny.

JEL: K20, K33

I. Wstęp
Blokowanie geografi czne (geo-blocking) można zdefi niować jako instrument cyfrowy mający 

na celu segmentację internetowych aplikacji zakupowych, ze względu na przynależność państwo-
wą klienta, jego miejsce zamieszkania lub prowadzenia działalności. Oznacza to, że poprzez wy-
korzystanie środków blokowania geografi cznego sprzedawcy internetowi, w oparciu o lokalizację 

*  Dr  Laura  Zoboli,  Samodzielny  Zakład  Europejskiego  Prawa  Gospodarczego,  Wydział  Zarządzania  Uniwersytetu  Warszawskiego; 
ORCID: 0000-0001-5410-1489; e-mail: lzoboli@wz.uw.edu.pl.
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klientów chcących wejść na ich strony internetowe, mogą uniemożliwić im wejście na stronę lub 
przekierować klientów na inne strony. Gdy aplikacja do zakupu internetowego tego samego pro-
duktu jest zróżnicowana pod względem warunków zakupu w zależności od lokalizacji klienta, mamy 
do czynienia z odmianą blokowania geografi cznego – fi ltrowaniem geografi cznym (geo-fi ltering). 

Zrozumiałe jest zatem, że Komisja Europejska uczyniła zakaz nieuzasadnionego blokowa-
nia geografi cznego jednym ze swoich priorytetów w zakresie objętym strategią jednolitego rynku 
cyfrowego. Blokowanie geografi czne i fi ltrowanie geografi czne to narzędzia, które w rękach sek-
tora prywatnego, w świecie cyfrowym odbudowują granice pomiędzy państwami członkowskimi. 
Z tego powodu Komisja Europejska nie uważa samego zlikwidowania granic pomiędzy państwa-
mi członkowskimi za wystarczające, skoro podmioty prywatne są w stanie naruszyć je poprzez 
wprowadzenie przeszkód sprzecznych ze swobodami rynku wewnętrznego. 

Artykuł przedstawi tematykę blokowania geografi cznego w strategii jednolitego rynku cyfro-
wego oraz w przeprowadzonym przez Komisję Europejską badaniu sektora handlu elektronicz-
nego. Analiza ta pokaże zarówno znaczenie samej funkcji blokowania geografi cznego, tj. jako 
narzędzia do segmentowania rynku, jak i poziom jego rozpowszechnienia na rynku wewnętrznym. 
Druga część artykułu dotyczyć będzie przepisów rozporządzenia w sprawie nieuzasadnionego 
blokowania geografi cznego oraz możliwości odróżnienia nieuzasadnionego blokowania geogra-
fi cznego, które powinno być zakazane, od uzasadnionego blokowania geografi cznego, które nie 
jest piętnowane w przepisach rozporządzenia. W dalszej części artykułu przedstawione zostaną 
ograniczenia w zastosowaniu rozporządzenia oraz jego wpływ na europejski rynek usług cyfrowych. 

II. Blokowanie geografi czne w strategii jednolitego rynku cyfrowego
Stworzenie dynamicznego jednolitego rynku cyfrowego (Digital Single Market), mającego 

zapewnić Unii Europejskiej pełne wykorzystanie obecnych i przyszłych technologii cyfrowych, 
było jednym z kluczowych priorytetów określonych w 2010 r. przez Komisję Europejską w ramach 
Strategii „Europa 2020”1 i jest najważniejszym elementem Europejskiej Agendy Cyfrowej2.

Według Komisji, jednolity rynek cyfrowy to „przestrzeń, w której zapewniony jest swobodny 
przepływ towarów, osób, usług i kapitału, a obywatele i przedsiębiorstwa mogą bez przeszkód 
i na zasadach uczciwej konkurencji uzyskać dostęp do usług online lub je świadczyć. W takiej 
przestrzeni zagwarantowany jest także wysoki poziom ochrony konsumentów i danych osobow-
ych, niezależnie od obywatelstwa lub miejsca zamieszkania”3. 

W maju 2015 r. Komisja Europejska określiła zakończenie prac nad stworzeniem jednolitego 
rynku cyfrowego jako jeden ze swoich dziesięciu politycznych priorytetów, zmierzając tym samym 
do stworzenia tzw. strategii jednolitego rynku cyfrowego4.

Komisja przedstawiła szczegółowy plan obejmujący trzy główne priorytety (tzw. trzy fi la-
ry strategii), których realizacja miała zapewnić Europie osiągnięcie w pełni funkcjonującego 

1 Komunikat Komisji z 3.03.2010 r. – Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, 
KOM(2010) 2020 wersja ostateczna.
2 Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów z 19.05.2010 r. – 
Europejska agenda cyfrowa, KOM(2010) 245 wersja ostateczna.
3 Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów z 19.05.2010 r. – 
Europejska agenda cyfrowa, KOM(2010) 245 wersja ostateczna, s. 3; zob. też Woods, 2004 oraz Andenas i Roth, 2003.
4 Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów z 6.05.2015 r. – 
Strategia jednolitego rynku cyfrowego dla Europy, KOM(2015) 192 wersja ostateczna.
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jednolitego rynku cyfrowego, tj.: (i) dostęp: lepszy dostęp do dóbr i usług cyfrowych w całej 
Europie; (ii) środowisko: stworzenie odpowiednich warunków i jednolitych zasad prowadzenia 
działalności dla sieci cyfrowych i usług innowacyjnych, tak by mogły się lepiej rozwijać; (iii) eko-
nomia i społeczeństwo: zmaksymalizowanie potencjału wzrostu gospodarki cyfrowej. W ramach 
fi laru „dostępu” strategia koncentruje działania na usunięciu wszelkich barier internetowych/
online, co przede wszystkim dotyczy blokowania geografi cznego (Kataja, 2017). Rzeczywiście, 
z punktu widzenia Komisji, praktyka blokowania geografi cznego silnie ogranicza dostęp do towa-
rów i usług w państwach członkowskich, w ten sposób segmentując ten właśnie jednolity rynek, 
z którego europejscy konsumenci i przedsiębiorcy powinni móc w pełni korzystać5. Szczególnie, 
cytując Komisję Europejską, blokowanie geografi czne jest „jednym z narzędzi, przy użyciu których 
przedsiębiorstwa segmentują rynki wzdłuż granic państwowych (ograniczenia terytorialne)”, 
a „jest to jedna z ważniejszych przyczyn rozdrobnienia rynku wewnętrznego i niezadowolenia 
konsumentów, ogranicza bowiem ich możliwości i dostępną dla nich ofertę”6. Przyczyna zakazu 
nieuzasadnionego blokowania geografi cznego jest zatem krystalicznie przejrzysta; jest nią wspar-
cie jednolitego rynku cyfrowego. 

Zatem w ramach strategii jednolitego rynku cyfrowego, w maju 2016 r. Komisja przedłożyła 
projekt rozporządzenia w sprawie blokowania geografi cznego oraz innych form dyskryminacji 
ze względu na przynależność państwową, miejsce zamieszkania lub miejsce prowadzenia 
działalności na rynku wewnętrznym. W wyniku negocjacji przeprowadzonych pomiędzy instytuc-
jami, w listopadzie 2017 r.7 zostało wydane trójstronne porozumienie. 5 lutego 2018 roku poro-
zumienie dotyczące rozporządzenia w sprawie blokowania geografi cznego zostało zatwierdzone 
przez Parlament Europejski stosunkiem 557 do 89 głosów8. 27 lutego 2018 roku tekst przegło-
sowany przez Parlament został przyjęty, bez żadnych poprawek, przez Radę Unii Europejskiej9. 
Rozporządzenie (UE) 2018/302 (dalej: rozporządzenie w sprawie blokowania geografi cznego lub 
rozporządzenie) opublikowane 22 marca 2018 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ma 
zastosowanie od grudnia 2018 roku10.

III. Blokowanie geografi czne w przeprowadzonym 
przez Komisję Europejską badaniu sektora handlu elektronicznego

Poza, wspomnianym powyżej, procesem legislacyjnym omówienia wymaga badanie sektora 
handlu elektronicznego przeprowadzone przez Komisję Europejską. 

Jednocześnie z ogłoszeniem strategii jednolitego rynku cyfrowego, 6 maja 2015 r. Komisja 
Europejska uruchomiła badanie sektora handlu elektronicznego, które miało określić „ewentualne 

 5 Ibidem, s. 6.
 6 Ibidem.
 7 Legislacyjny rozkład jazdy dotyczący projektu Rozporządzenia jest dostępny pod adresem: http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-
connected-digital-single-market/fi le-geo-blocking (6.01.2019); co do przygotowania negocjacji zob. http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-
10339-2017-INIT/en/pdf (6.01.2019).
 8 Pod nieobecność 33 posłów; zob. Parlament Europejski (2018). Komunikat prasowy. Parlament przyjął przepisy, które ułatwią transgraniczne zakupy 
w internecie, http://www.europarl.europa.eu/news/pl/press-room/20180202IPR97022/parlament-przyjal-przepisy-ktore-ulatwia-sa-transgraniczne-zakupy
-w-internecie (6.01.2019).
 9 Rada Unii Europejskiej (2018). Komunikat prasowy. Geoblokada: Rada przyjmuje rozporządzenie przeciw barierom w e-handlu, https://www.consilium.
europa.eu/pl/press/press-releases/2018/02/27/geo-blocking-council-adopts-regulation-to-remove-barriers-to-e-commerce/ (6.01.2019).
10 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/302 z 28.02.2018 r. w sprawie nieuzasadnionego blokowania geografi cznego oraz 
innych form dyskryminacji klientów ze względu na przynależność państwową, miejsce zamieszkania lub miejsce prowadzenia działalności na rynku we-
wnętrznym oraz w sprawie zmiany rozporządzeń (WE) nr 2006/2004 oraz (UE) 2017/2394 i dyrektywy 2009/22/WE, Dz. Urz. L 60I z 2.03.2018 r., s. 1–15.



1111 Laura Zoboli            Unijne rozporządzenie w sprawie blokowania geografi cznego – wiele hałasu o nic?

internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 2019, nr 2(8)        www.ikar.wz.uw.edu.pl        DOI: 10.7172/2299-5749.IKAR.2.8.1

11

problemy w zakresie konkurencji na europejskich rynkach handlu elektronicznego”11 oraz skupić 
się na „stwarzanych przez przedsiębiorstwa potencjalnych przeszkodach w transgranicznym 
handlu” towarami i usługami „oraz treściami cyfrowymi”12. Z punktu widzenia Komisji, jedną z po-
tencjalnych przeszkód, która może przysparzać problemów w obszarze konkurencji, jest właśnie 
blokowanie geografi czne w zakresie, który uniemożliwia europejskim konsumentom zakup online 
dóbr materialnych w innych państwach członkowskich lub z powodu lokalizacji nie pozwala na 
dostęp do treści cyfrowych (Mazziotti, 2016, s. 365). 

W marcu 2016 r. po zebraniu informacji od różnych podmiotów rynku handlu elektronicznego 
w Europie, Komisja opublikowała wstępne ustalenia na temat praktyk blokowania geografi cznego13, 
w których stwierdziła, że „blokowanie geografi czne jest szeroko rozpowszechnione w handlu elek-
tronicznym w krajach UE” i dotyczy to zarówno towarów konsumpcyjnych, jak i treści cyfrowych14. 
W świetle tych wstępnych ustaleń Komisarz Vestager potwierdziała, że: „Blokowanie geografi czne 
nie tylko często uniemożliwia europejskim konsumentom kupowanie towarów i treści cyfrowych 
przez internet w innym państwie UE, ale w niektórych przypadkach jest wynikiem ograniczeń za-
wartych w umowach między dostawcami a dystrybutorami”15, co może być przejawem zachowań 
antykonkurencyjnych i może być objęte zakresem obowiązujących przepisów prawa konkurencji.

10 maja 2017 r. Komisja opublikowała sprawozdanie końcowe z badania sektora handlu elek-
tronicznego wraz z dokumentem roboczym służb Komisji, prezentujące główne ustalenia badania 
sektora, uwzględniające spostrzeżenia przekazane przez podmioty zainteresowane w ramach 
konsultacji publicznych. 

W odniesieniu do sprzedaży online towarów i usług, więcej niż jedna trzecia (38%) sprzedaw-
ców detalicznych używa blokowania geografi cznego, co na ogół przybiera formę odmowy dostar-
czenia towarów konsumpcyjnych w innym kraju (chociaż inne środki blokowania geografi cznego 
także są stosowane). Podczas gdy 12% sprzedawców detalicznych zgłasza ograniczenia umowne 
dotyczące sprzedaży w innych państwach zawarte w umowach z dostawcami, to jednak większość 
z praktyk blokowania geografi cznego jest oparta na jednostronnych decyzjach sprzedawców de-
talicznych, by nie sprzedawać w innych państwach, nie wynika więc z ograniczeń umownych16.

Na podstawie przeprowadzonego badania sektorowego Komisja stwierdziła, że dostawcy 
treści cyfrowych powszechnie stosują praktyki blokowania geografi cznego na terenie państw eu-
ropejskich. Wiekszośc dostawców (68%) rzeczywiście potwierdza, że ogranicza dostęp do usług 
dostarczania treści cyfrowych online poprzez stosowanie blokowania geografi cznego, zwłaszcza 
odmawiając dostępu do usług online poprzez weryfi kację adresu IP (protokół internetowy) użytkow-
nika17. Wśród dostawców treści cyfrowych wykorzystujących środki blokowania geografi cznego 

11 Komisja Europejska (2015). Komunikat prasowy, Komisja przeprowadzi badanie sektorowe w sprawie ochrony konkurencji w handlu elektronicznym, 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4921_pl.htm (6.01.2019).
12 Ibidem. Komunikat prasowy zawiera również wypowiedź M. Vestager, zgodnie z którą „europejscy obywatele napotykają zbyt wiele przeszkód 
w dostępie do towarów i usług za granicą za pośrednictwem Internetu. Niektóre z tych przeszkód stwarzają same przedsiębiorstwa. Moim celem jest 
ustalenie, za pomocą tego badania sektorowego, zakresu występowania tych przeszkód i ich wpływu na konkurencję i konsumentów. Jeżeli mają one 
charakter antykonkurencyjny, podejmiemy zdecydowane działania w celu wyegzekwowania unijnego prawa ochrony konkurencji”.
13 Commission Staff Working Document, Geo-blocking practices in e-commerce Issues paper presenting initial fi ndings of the e-commerce sector inquiry 
conducted by the Directorate-General for Competition, Bruksela, 18.03.2016, SWD(2016) 70 wersja ostateczna.
14 Commission Staff Working Document, Preliminary Report on the E-commerce Sector Inquiry, Bruksela, 15.9.2016, SWD(2016) 312 wersja ostateczna.
15 Komisja Europejska (2016). Komunikat prasowy. Ochrona konkurencji: badanie sektora handlu elektronicznego pokazuje powszechność blokowania 
geografi cznego w UE. Pozyskano z: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-922_pl.htm (6.01.2019).
16 Komisja Europejska, SWD(2016) 70 wersja ostateczna, s. 21–44.
17 Ibidem, s. 45-65.
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znaczące 59% przebadanych dostawców potwierdza, że robi to z powodu ograniczeń umownych 
wymaganych przez posiadaczy praw18. Tak więc, blokowanie geografi czne w odniesieniu do usługi 
dostarczania treści cyfrowych wynika głównie z ograniczeń umownych zawartych przez posia-
daczy praw w umówach licencyjnych, podczas gdy jedynie mniejszość (około 9%) dostawców 
treści cyfrowych wykorzystuje środki blokowania geografi cznego bez postanowień wynikających 
z umów licencyjnych19.

Co ciekawe, biorący udział w badaniu dostawcy oferujący wirtualne sieci prywatne (VPN) oraz 
usługi IP routing (innymi słowy przedsiębiorcy dostarczający rozwiązania techniczne pozwalające 
na omijanie blokowania geografi cznego) oświadczyli, że mają pomiędzy 20 000 a 100 000 regu-
larnych użytkowników (jedynie w granicach samej Europy), w których przypadku częstotliwość 
korzystania z usług wynosi od trzech razy w tygodniu do korzystania codziennego. Należy też 
zauważyć, że badanie wykazało, iż znacząca część ruchu generowanego przez ich użytkowni-
ków dotyczy przesyłu strumieniowego audio, video oraz audiowizualnego (co do wyczerpującej 
defi nicji ruchu generowanego przez użytkowników zob. Mansani, 2010, s. 244)20. 

Badanie sektora przeprowadzone przez Komisję potwierdziło, że blokowanie geografi czne 
jest szeroko rozpowszechnioną praktyką w europejskiej sferze usług online i przede wszystkim 
dotyczy dostarczania treści cyfrowych na terenie Unii Europejskiej. Ponadto zważywszy na wyniki 
badania sektorowego, można stwierdzić, że ograniczenia blokowania geografi cznego, które limi-
tują transgraniczność dostępu i przenoszenie treści cyfrowych, mogą wynikać z jednostronnych 
decyzji dostawców usług, ale w większości przypadków są jednak rezultatem ograniczeń teryto-
rialnych w umowach licencyjnych pomiędzy posiadaczami praw a dostawcami treści. Innymi słowy, 
oferując dostarczenie treści cyfrowych, dostawca tych treści jest zobowiązany postanowieniami 
umowy do stosowania blokowania geografi cznego.

Podsumowując, połączona analiza rozporządzenia oraz sprawozdania na temat badania 
sektora handlu elektronicznego pokazała, że praktyki blokowania geografi cznego – wtedy gdy 
są dyskryminujące – przekładają się na niski poziom transakcji transgranicznych na rynku usług 
cyfrowych w UE oraz odgrywają znaczącą rolę w uniemożliwianiu wzrostu rynku wewnętrznego.

IV. Rozporządzenie w sprawie nieuzasadnionego 
blokowania geografi cznego: zakres i kluczowe postanowienia

Już od pierwszego zdania preambuły rozporządzenia w sprawie blokowania geografi cznego 
jest jasne, że jej celem jest wykorzystanie pełnego potencjału (cyfrowego) rynku wewnętrznego. 

Jeśli chodzi o podmiotowy zakres zastosowania, rozporządzenie odnosi się do sprzedaw-
ców zarówno z Unii Europejskiej, jak i spoza niej, jeśli tylko usługa świadczona jest na rzecz 
konsumenta lub przedsiębiorcy z państwa członkowskiego, działającego jako odbiorca końcowy. 
Nie ma natomiast zastosowania do sytuacji wewnątrzkrajowych, gdy wszystkie istotne elementy 
transakcji mają miejsce w obrębie jednego państwa członkowskiego21. 

18 Sprawozdanie Komisji dla Rady i Parlamentu Europejskiego z 10.05.2017 r. – Sprawozdanie końcowe na temat badania sektora handlu elektro-
nicznego, COM(2017) 229 wersja ostateczna.
19 Ibidem.
20 Komisja Europejska, SWD(2016) 70 wersja ostateczna, s. 67. 
21 Art. 1 rozporządzenia.
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Przedmiotowy zakres zastosowania rozporządzenia, określony w art. 1 ust. 3, w sposób jed-
noznaczny wyklucza rodzaje działalności, o których mowa w art. 2 ust. 2 dyrektywy 2006/123/EC22, 
takie jak: usługi audiowizualne; usługi fi nansowe; usługi w dziedzinie transportu23; działalność ha-
zardowa; usługi zdrowotne oraz inne usługi społeczne. Ponadto art. 1 ust. 5 precyzuje, iż rozpo-
rządzenie pozostaje bez wpływu na przepisy mające zastosowanie w dziedzinie praw autorskich 
i praw pokrewnych.

Zatem rozporządzenie wyklucza ze swego zakresu dwie główne kategorie treści sprzedawa-
nych online: treści audiowizualne i treści będące przedmiotem praw autorskich. Motyw 8 pream-
buły rozporządzenia również stwierdza, że usługi audiowizualne – włączając w to usługi związane 
z transmisją wydarzeń sportowych oraz te, które są świadczone na podstawie wyłącznych licencji 
terytorialnych – są poza zakresem stosowania rozporządzenia. Tak więc, wskutek powyższych 
wyłączeń z zakresu stosowania rozporządzenia, jego wpływ na rynek Unii Europejskiej znacząco 
się zmniejsza (co do analizy ekonomicznej zob. Marcus i Petropoulos, 2017). 

Jak już wspomniano, w zakresie rozporządzenia leży ochrona klientów przed dyskryminacją 
ze względu na ich przynależność państwową, miejsce zamieszkania lub miejsce prowadzenia 
działalności24. Innymi słowy, handlowcy nadal mogą różnicować klientów, również w oparciu o ich 
lokalizację, pod warunkiem jednak, że różnicowanie to nie jest dyskryminujące. Dlatego też zakaz 
dyskryminacji klientów nie może być rozumiany w sposób, który wykluczy możliwość oferowania 
przez handlowców towarów lub usług w różnych państwach członkowskich (lub skierowania ich 
oferty do określonych grup klientów) poprzez ukierunkowane oferty i zróżnicowane ogólne wa-
runki dostępu. Jednakże w takich sytuacjach, jeśli klient chce skorzystać z takich ofert i ogólnych 
warunków dostępu, handlowcy są zawsze zobowiązani do traktowania klientów w sposób niedys-
kryminacyjny, bez względu na ich przynależność państwową, miejsce zamieszkania lub miejsce 
prowadzenia działalności. Ponadto zakaz dyskryminacji geografi cznej nie wyklucza swobody 
handlowca do zaoferowania, w sposób wolny od dyskryminacji, zróżnicowanych warunków, w tym 
różnych cen, w różnych punktach sprzedaży lub też składania konkretnych ofert obowiązujących 
jedynie na określonym terytorium w danym państwie członkowskim25. 

Wracając do istoty rozporządzenia, ustanawia ono trzy merytoryczne zasady, które dotyczą 
dostępu do interfejsów internetowych, dostępu do towarów i usług oraz środków płatniczych. 

W szczególności art. 3 rozporządzenia stanowi, iż zabronione jest blokowanie dostępu do inter-
fejsu internetowego ze względów związanych z przynależnością państwową klienta, jego miejscem 
zamieszkania lub miejscem prowadzenia działalności. Ponadto, w tym samym artykule sprecyzowano, 
iż zabronione jest przekierowywanie klienta do wersji interfejsu internetowego różniącej się od interfejsu 
internetowego, do którego klient starał się pierwotnie dostać, chyba że handlowiec uzyskał od klienta 
wyraźną zgodę na takie przekierowanie. Artykuł 3 wyjaśnia również, że dyskryminacje geografi czne 
są prawnie dozwolone, jeśli jest to niezbędne do zapewnienia zgodności z wymogiem określonym 
zgodnie z prawem Unii lub z prawem państwa członkowskiego. W takim przypadku handlowiec musi 
jasno wyjaśnić klientowi powody, dla których zablokowanie lub ograniczenie dostępu jest niezbędne. 

22 Dyrektywa 2006/123/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 12.12.2006 r. dotycząca usług na rynku wewnętrznym, Dz. Urz. L 376 z 27.12.2006 r., s. 36.
23 Transport jest już objęty zasadą niedyskryminacji.
24 Motyw 16 preambuły rozporządzenia.
25 Motyw 27 preambuły rozporządzenia.
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W art. 4 wskazano przypadki, w których zabronione jest zastosowanie zróżnicowanych ogól-
nych warunków dostępu do towarów i usług ze względów związanych z przynależnością państwową 
klienta, jego miejscem zamieszkania lub miejscem prowadzenia działalności. W szczególności 
nie ma uzasadnienia, by handlowiec zabraniał klientowi skorzystać z dostępu do towarów i usług, 
jeśli klient znajduje się w fi zycznej lokalizacji w państwie członkowskim, do którego handlowiec 
oferuje dostawę lub jeśli towary są dostarczane do lokalizacji, którą handlowiec oferuje, a z której 
są odbierane przez klienta. W przypadku usług handlowcy nie mogą dyskryminować geografi cz-
nie, jeśli oferują takie usługi, które nie są chronione prawami autorskimi (jak usługi hostingowe 
czy usługi w chmurze) lub też usługi fi zycznie dostarczane są na terytorium, gdzie handlowiec 
działa (np. najem samochodów; usługi hotelowe)26.

W art. 4 znajdziemy też postanowienie, iż określony w nim zakaz nie uniemożliwia handlowcom 
oferowania ogólnych warunków dostępu wybranych w sposób wolny od dyskryminacji i zgodny 
z prawem Unii i prawem państwa członkowskiego. 

Ostatni z zakazów został określony w art. 5 rozporządzenia, gdzie napiętnowano odmowę 
akceptacji środków płatności ze względu na powody geografi czne, jeśli płatność ta została doko-
nana w formie przez handlowca akceptowanej, tj. instrumenty płatnicze odnoszą się do tej samej 
marki i kategorii płatności, płatność została wykonana w walucie akceptowanej przez handlowca, 
a wymaganie uwierzytelnienia zostało spełnione. Ponadto postanowienia art. 5 pozwalają handlow-
com na zastosowanie innych warunków, a w szczególności określenie, jakie środki płatności chcą 
oni akceptować27, pod warunkiem, że wyboru tego dokonano w sposób wolny od dyskryminacji. 

Podsumowując, po przeanalizowaniu głównych przepisów rozporządzenia, słowem kluczo-
wym dokumentu jest „dyskryminacja”. Handlowcy mają możliwość dowolnego organizowania 
swojej polityki handlowej, ale według rozporządzenia priorytetem jest konieczność zapobiegania 
dyskryminacji klientów ze względu na ich przynależność państwową, miejsce zamieszkania lub 
miejsce prowadzenia działalności28.

V. Rozróżnienie pomiędzy uzasadnionym i nieuzasadnionym 
blokowaniem geografi cznym

W świetle wszystkiego, co powyżej napisano, zasadniczą kwestią jest określenie różnicy 
pomiędzy uzasadnionym a nieuzasadnionym blokowaniem geografi cznym. Z nieuzasadnionym 
blokowaniem geografi cznym mamy do czynienia wtedy, gdy różnicowanie klientów z powodu ich 
lokalizacji jest dokonywane w sposób dyskryminujący.

Rozporządzenie w sprawie blokowania geografi cznego w jasny sposób ma na celu zakazać 
nieuzasadnionych praktyk blokowania geografi cznego, ponieważ poprzez odmowę lub ograniczanie 
dostępu do towarów, usług czy treści cyfrowych bez uzasadniania takiego działania, doprowadzają 
one do podziału jednolitego rynku, w znaczący sposób wpływając na brak satysfakcji klientów oraz 
ich dyskryminację. W świetle rozporządzenia, odmienne traktowanie klientów powinno wynikać 
wyłącznie z obiektywnych i uzasadnionych powodów29. 

26 Zob. też motywy 23, 24 i 25 preambuły rozporządzenia.
27 Motyw 32 preambuły rozporządzenia.
28 Motywy 5 i 6 preambuły rozporządzenia. 
29 Motyw 33 preambuły rozporządzenia.
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Należy zauważyć, że podczas gdy powody, dla których blokowanie geografi czne należy uznać 
za nieuzasadnione, są jasno określone w rozporządzeniu – zgodnie z omówionymi już art. 3, 4 
i 5, to jednak nie można tego samego powiedzieć o przypadkach blokowania geografi cznego, 
w których można uznać to za uzasadnione. W rzeczy samej tekst rozporządzenia nie zawiera 
dokładnej listy wszystkich wyjątków, które mogą zostać uznane za uzasadnione powody użycia 
blokowania geografi cznego. 

Niektóre z przepisów wyjaśniających to zagadnienie zawarte zostały w preambule do roz-
porządzenia, jednak ta część dokumentu jest niewiążąca. W szczególności motyw 1 preambuły 
rozporządzenia stanowi, iż zróżnicowane traktowanie klientów może być, w niektórych przpad-
kach, obiektywnie uzasadnione. Ponadto w motywie 2 zawarto kilka przykładów powodów, dla 
których przedsiębiorstwa stosują zróżnicowane ogólne warunki dostępu np. rozbieżne otoczenie 
prawne, niepewność prawa, powiązane zagrożenia w odniesieniu do przepisów obowiązujących 
w dziedzinie ochrony konsumentów lub etykietowania, kwestie opodatkowania i spraw fi skal-
nych, koszty dostawy lub wymogów językowych przyczyniające się do niechęci handlowców 
do nawiązywania stosunków handlowych z klientami z innych państw członkowskich. Również 
w motywie 2 preambuły stwierdzono, iż to przepisy rozporządzenia powinny określić jasno sytu-
acje, w jakich zróżnicowane traktowanie jest nieuzasadnione, zapewniając tym samym jasność 
i pewność prawa wszystkim uczestnikom transakcji transgranicznych, a także gwarantując w ten 
sposób skuteczność stosowania i egzekwowania przepisów dotyczących niedyskryminacji na 
całym rynku wewnętrznym. 

Niemniej jednak, w odniesieniu do sytuacji, które uzasadniają użycie środków blokowania 
geografi cznego, przepisy rozporządzenia pozostają niejasne i nie dają handlowcom jasnych wy-
tycznych. Krytyczna lektura przepisów rozporządzenia pozwala zauważyć, iż zarówno art. 3, jak 
i art. 4 uznają przestrzeganie prawa Unii lub wymogów prawnych obowiązujących w poszczególnych 
państwach członkowskich za usprawiedliwienie zróżnicowania dokonanego w oparciu o lokaliza-
cję klienta30. Zgodnie z tym Komisja uznała, że w niektórych sytuacjach blokowanie geografi cz-
ne jest uzasadnione, ponieważ sprzedawcy internetowi są zobowiązani do stosowania praktyk 
ograniczających, tak aby móc wypełnić konkretne zobowiązania prawne31, takie jak na przykład: 
przepisy dotyczące reklam; przepisy dotyczące ochrony nieletnich; zasady dotyczące niektórych 
zakazanych produktów i usług, np. tytoniu czy broni palnej; przepisy dotyczące spożywania nie-
których produktów alkoholowych oraz minimalnego wieku legalnego spożywania alkoholu; czy 
przepisy zakazujące gier hazardowych w Internecie w określonych państwach członkowskich32.

Inna kategoria uzasadnionych praktyk blokowania geografi cznego zidentyfi kowana przez 
Komisję Europejską uwzględnia sytuacje, w których handlowcy internetowi nie decydują się na 
sprzedaż transgraniczną i stosują blokowanie geografi czne „gdy, na skutek ograniczeń regula-
cyjnych, musieliby ponieść nieproporcjonalne koszty dostosowawcze” (Simonelli, 2016, s. 16). 

30 Art. 3 ust. 3 i art. 4 ust. 5 rozporządzenia.
31 Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów z 6.05.2015 r. – 
Strategia jednolitego rynku cyfrowego dla Europy, KOM(2015) 192 wersja ostateczna, s. 6.
32 Ibidem, s. 23; Dokument Roboczy Służb Komisji z 25.5.2016 r. – Streszczenie oceny skutków towarzyszący dokumentowi: Wniosek dotyczący 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie nieuzasadnionego blokowania geografi cznego i innych form dyskryminacji ze względu 
na miejsce zamieszkania lub przynależność państwową, SWD(2016) 173 wersja ostateczna, Aneks 11, s. 15; Business Europe, Position Paper, Geo-
blocking and different treatment in the single market, 18.12.2015. Pozyskano z: https://www.businesseurope.eu/publications/geo-blocking-and-different
-treatment-single-market (6.01.2019).
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Innymi słowy, decyzja o braku oferty sprzedaży transgranicznej towarów i usług może zostać 
uznana za uzasadnioną, gdy wykorzystanie środków blokowania geografi cznego jest „oparte na 
obiektywnych i faktycznych dodatkowych komplikacjach i kosztach ponoszonych przez sprze-
dawcę”, a ograniczenia są proporcjonalne do tych utrudnień33. Niektóre przykłady podane przez 
Komisję Europejską to: złożoność przepisów dotyczacych podatku od towarów i usług (VAT); 
konieczność przestrzegania różnych krajowych przepisów podatkowych; brak harmonizacji wy-
mogów dotyczących etykietowania sprzedaży; ogólna niepewność dotyczaca tego czy handlow-
iec powinien stosować przepisy prawa innego kraju, czy nie etc.34. W tym kontekście, możemy 
zauważyć, że powyższe przykłady wpisują się pomiędzy obszary działań uwzględnione w innych 
wnioskach ustawodawczych Komisji stanowiących część strategii jednolitego rynku cyfrowego – 
przede wszystkim w jej pierwszy fi lar (tj. ten dotyczący dostępu)35 – mający na celu zapewnienie 
lepszego dostępu internetowego w Europie36. To obiektywne uzasadnienie zgodne jest z celem 
rozporządzenia mówiącym o zakazie nie wszystkich przypadków różnicowania klientów w oparciu 
o ich lokalizację, ale tylko tych, które przeprowadzane są w sposób dyskryminujący. 

Podsumowując, rozporządzenie w sprawie nieuzasadnionego blokowania geografi cznego jest 
jasno i przejrzyście sformułowane w części dotyczącej nieuzasadnionego blokowania, podczas 
gdy pozostawia szeroko otwartą furtkę dla niezamkniętej listy możliwych obiektywnych uzasad-
nień, które z pewnością obejmują koszty związane z zachowaniem zgodności z prawem, koszty 
dostawy i przyjęcia innych środków płatniczych (ta niepewność w połączeniu z ograniczonym 
egzekwowaniem prawa i wąską koncentracją na spójności może również ułatwić obchodzenie 
przepisów; zob. Van Cleynenbreugel, 2017, s. 58–59). 

VI. Uwagi końcowe
Z przeprowadzonej powyżej analizy wynika, iż blokowanie geografi czne jest przeszkodą 

przede wszystkim na wewnętrznym rynku cyfrowym. Ponadto, blokowanie geografi czne jest 
powszechnym postępowaniem na cyfrowym rynku unijnym, a jego zakaz odgrywa istotną rolę 
w strategii jednolitego rynku cyfrowego. 

Rozporządzenie w sprawie blokowania geografi cznego – jak zostało to stwierdzone – zmierza 
w kierunku zakazania stosowania barier pomiędzy poszczególnymi państwami członkowskimi, 
ale wyklucza ze swojego zakresu zastosowania dwie wiodące kategorie produktów, tj. produkty 
audiowizualne – włączając w to transmisje wydarzeń sportowych – oraz treści podlegające prawu 
autorskiemu37. Dlatego też dostawcy usług audiowizualnych i wszystkich innych treści będących 
przedmiotem prawa autorskiego nadal mogą wykorzystywać środki blokowania geografi cznego. 

Ponadto blokowanie geografi czne jest nadal prawnie dozwolone, w przypadku gdy można je 
obiektywnie uzasadnić, nie jest jednak jasne, w jakich sytuacjach sprzedawca może powołać się na 

33 Dokument Roboczy Służb Komisji z 25.5.2016 r. – Streszczenie oceny skutków towarzyszący dokumentowi: Wniosek dotyczący rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie nieuzasadnionego blokowania geografi cznego i innych form dyskryminacji ze względu na miejsce zamiesz-
kania lub przynależność państwową, SWD(2016) 173 wersja ostateczna, s. 15–16 (zob. też Simonelli, 2016, s. 16).
34 Ibidem.
35 Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów z 6.05.2015 r. – 
Strategia jednolitego rynku cyfrowego dla Europy, KOM(2015) 192 wersja ostateczna, s. 4–9.
36 Ibidem, s. 4–7; zob. też Dokument Roboczy Służb Komisji z 25.5.2016 r. – Streszczenie oceny skutków towarzyszący dokumentowi: Wniosek doty-
czący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie nieuzasadnionego blokowania geografi cznego i innych form dyskryminacji ze względu 
na miejsce zamieszkania lub przynależność państwową, SWD(2016) 173 wersja ostateczna, Aneks 11, s. 148–153.
37 Ewolucja języka w projektach rozporządzenia wykazała trudność całkowitego wyeliminowania blokowania geografi cznego (zob. Trimble, 2018, s. 22).
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warunek obiektywnego uzasadnienia i co za tym idzie wykorzystać środki blokowania geografi cznego. 
W istocie „w wielu przypadkach, jest to niemożliwe [aby określić] bez przeprowadzenia osobnego 
badania każdej sprawy i towarzyszących jej szczególnych okoliczności, tak by w rezultacie móc 
stwierdzić czy ograniczenia te są czy nie są uzasadnione”38. Innymi słowy konieczne będą oceny 
dokonywane ad hoc. Co do zasady blokowanie geografi czne może być dozwolone, jeśli sprzedawca 
ponosi dodatkowe kary i koszty podczas nakładania współmiernych ograniczeń39. Dlatego też kry-
teria pozwalające rozróżnić uzasadnione blokowanie geografi czne od nieuzasadnionego są nadal 
niejasne i nawet przy zastosowaniu przepisów zawartych w rozporządzeniu blokowanie geografi czne 
może być ciągle szeroko rozpowszechnioną praktyką na rynku wewnętrznym40. Obecnie handlowcy 
wydają się być w stanie stosować środki dyskryminujące geografi cznie klientów, powołując się na 
różne obiektywne uzasadnienia, które nie zostały wyszczególnione w rozporządzeniu. 

Jednakże Komisja stwierdziła, iż trzymanie „otwartej furtki pozwalającej na stosowanie uza-
sadnionego blokowania geografi cznego może rzutować na funkcjonowanie jednolitego rynku 
cyfrowego” i wprowadzi bardziej rygorystyczne ograniczenia dotyczące mozliwości zastosowania 
wyjątków od zakazu blokowania geografi cznego. Komisja zadeklarowała również zamiar ogra-
niczenia przypadków, w których środki blokowania geografi cznego będą mogły być uznane za 
uzasadnione, „w konsekwencji można się spodziewać, że w przyszłości nastąpi spadek użycia 
uzasadnionego blokowania geografi cznego”41.

Co więcej art. 9 rozporządzenia w sprawie blokowania geografi cznego stanowi, że do 
23 marca 2020 r. Komisja złoży Parlamentowi Europejskiemu, Radzie i Europejskiemu Komitetowi 
Ekonomiczno-Społecznemu sprawozdanie z oceny rozporządzenia. W szczególności w sprawo-
zdaniu tym Komisja uwzględni ogólny wpływ rozporządzenia na rynek wewnętrzny i transgra-
niczny handel elektroniczny, oraz oceni czy rozporządzenie powinno także mieć zastosowywanie 
do usług świadczonych drogą elektroniczną, których główną cechą jest zapewnienie dostępu do 
utworów chronionych prawem autorskim, włącznie ze sprzedażą utworów w formie niematerialnej, 
pod warunkiem, że handlowiec ma wymagane prawa w odniesieniu do stosownych terytoriów42. 
Komisja zadeklarowała również, iż w przypadku gdy ze sprawozdania, o którym mowa w art. 9 roz-
porządzenia, wynikać będzie konieczność zmiany zakresu zastosowania rozporządzenia, zostanie 
opracowany odpowiedni wniosek ustawodawczy (Vezzoso, 2019).

Dlatego też jest możliwe, aby zakres rozporządzenia w sprawie blokowania geografi cznego 
został rozszerzony w niedalekiej przyszłości, a przypadki obiektywnych uzasadnień zostały wy-
mienione i uszczegółowione. 

38 Dokument Roboczy Służb Komisji z 25.5.2016 r. – Streszczenie oceny skutków towarzyszący dokumentowi: Wniosek dotyczący rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie nieuzasadnionego blokowania geografi cznego i innych form dyskryminacji ze względu na miejsce zamiesz-
kania lub przynależność państwową, SWD(2016) 173 wersja ostateczna, s. 6.
39 Ibidem, s. 15–16.
40 Biorąc pod uwagę ograniczony wpływ rozporządzenia w sprawie blokowania geografi cznego, można je również odczytać jako populistyczne zwy-
cięstwo, nie rozwiązujące prawdziwych problemów związanych z rozdrobnieniem rynku wewnętrznego UE; zob. Schmidt-Kessen, 2018, s. 575–576. 
Zob. też stanowisko Komisarza J. Redy, który deklaruje, że: „Mimo że blokowanie geografi czne jest na porządku dziennym, to prawo, którego osta-
teczna wersja została uchwalona dziś przez Parlament, dotyczy tylko trzech bardzo konkretnych przypadków dyskryminacji związanej z lokalizacją, 
a nie tych, z którymi najczęściej spotykają się Europejczycy (…)”; zob. J. Reda, No, the EU did not abolish geoblocking today, 6.02.2018. Pozyskano 
z: https://juliareda.eu/2018/02/eu-did-not-end-geoblocking/ (dostęp 1.02.2019)
41 Dokument Roboczy Służb Komisji z 25.5.2016 r. – Streszczenie oceny skutków towarzyszący dokumentowi: Wniosek dotyczący rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie nieuzasadnionego blokowania geografi cznego i innych form dyskryminacji ze względu na miejsce zamiesz-
kania lub przynależność państwową, SWD(2016) 173 wersja ostateczna, s. 16.
42 Wyrażany jest też pogląd, że jest prawdopodobne, iż Komisja podejmie kwestię zakazu blokowania geografi cznego usług audiowizualnych w czasie 
przeglądu rozporządzenia (zob. Burke, 2018).
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Podsumowując, rozporządzenie 2018/302 (UE) stanowi pierwszy krok w kierunku zakazu 
blokowania geografi cznego na rynku wewnętrznym – wtedy gdy jest to działanie nieuzasadnione. 
Jednakże zarówno wyłączenie konkretnych treści, jak i możliwość przywołania (nie ustalonych 
jasno) obiektywnych uzasadnień, znacząco ogranicza zakres stosowania rozporządzenia w spra-
wie blokowania geografi cznego, powodując, że jego rzeczywiste oddziaływanie jest niepewne. 
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Streszczenie
Instytucja zastrzeżeń wobec koncentracji przedsiębiorców obowiązuje w prawie polskim od 
18 stycznia 2015 r. i została wprowadzona przez zmiany w ustawie o ochronie konkurencji i kon-
sumentów – ustawą nowelizującą z 10 czerwca 2014 r. Istnieją dwa różne stanowiska doktryny 
odnośnie do relacji zastrzeżeń w prawie polskim do Statement of Objection (SO) – wykazu za-
strzeżeń w postępowaniu przed Komisją Europejską w sprawie koncentracji o wymiarze wspólno-
towym. Zostały one uregulowane w rozporządzeniu Rady (WE) Nr 139/2004 z 20 stycznia 2004 r. 
w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorstw. W mojej ocenie nie są to instytucje identyczne, 
odgrywają inną rolę w postępowaniu antymonopolowym i stosowane są na różnych etapach tego 
postępowania. Zastrzeżenia były kilkakrotnie zgłaszane przez Prezesa UOKiK wobec koncentracji, 
która mogłaby prowadzić do zdobycia pozycji dominującej na rynku przez przedsiębiorcę, który 
wystąpił o zgodę Prezesa UOKiK na dokonanie koncentracji. 
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I. Wprowadzenie
Przedmiotem artykułu jest instytucja zastrzeżeń w sprawach o wyrażenie zgody przez Prezesa 

Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (dalej: Prezes UOKiK albo Prezes Urzędu) na kon-
centrację i ocena ich znaczenia po około trzech latach obowiązywania przepisów w tym zakresie 
w ustawie z 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów1 (dalej: uokik).

Opisując zastrzeżenia w prawie polskim, w mojej ocenie, konieczne jest odwołanie do in-
stytucji Statement of Objection (SO) w postępowaniu przed Komisją Europejską, którą można 
uznać za pierwowzór dla zastrzeżeń. Przedstawiciele doktryny także odwołują się do tej instytucji 
unijnej w komentarzach do zastrzeżeń, chociaż ich zdania na temat wzajemnych podobieństw są 
zróżnicowane, co zostanie przedstawione poniżej.

Zdaniem T. Skocznego, do tej pory w polskiej ustawie antymonopolowej nie było instytucji, 
która byłaby zbliżona do uregulowania zastrzeżeń (Skoczny, 2014, s. 1175). 

S. Dudzik uważa jednak, że „wprowadzona nowelą z 10 czerwca 2014 r. instytucja zastrzeżeń 
nie jest całkowitą nowością” (Dudzik, 2015, s. 8). Wskazuje, że ustawa o ochronie konkurencji 
i konsumentów zawierała i nadal zawiera art. 74, zgodnie z którym Prezes Urzędu, wydając de-
cyzję kończącą postępowanie, uwzględnia tylko zarzuty, co do których strony mogły się ustosun-
kować. „Chodzi zatem o wstępne ustalenia organu, których ostateczne potwierdzenie prowadzi 
do konieczności wydania decyzji mającej negatywny wpływ na interesy strony lub stron” (Dudzik, 
2015, s. 8).

Podobnie M. Bernatt podnosi, że pojęcie „zarzuty” z art. 74 uokik powinno być szeroko wy-
kładane, w szczególności odnosić się także do postępowań w sprawie kontroli koncentracji, ar-
gumentując, że „art. 74 uokik został umieszczony w ramach przepisów ogólnych właściwych dla 
wszystkich postępowań przed Prezesem UOKiK” (Bernatt, 2011, s. 112–113; Bernatt i Jurkiewicz-
Wciślak, 2014, s. 1007). Z tego względu, zdaniem Autora, zastrzeżenia z art. 96a ust. 3 uokik 
traktować należy jako „szczególny rodzaj zarzutów, o których mowa w art. 74 uokik”.

W swoich rozważaniach skorzystam z metody dogmatycznej i prawnoporównawczej. 

II. Uregulowanie zastrzeżeń w prawie polskim
Na podstawie art. 96a ust. 3 uokik w sprawach, w których istnieje uzasadnione prawdopodo-

bieństwo istotnego ograniczenia konkurencji na rynku w wyniku dokonania koncentracji, Prezes 
Urzędu przedstawia przedsiębiorcy lub przedsiębiorcom uczestniczącym w koncentracji zastrze-
żenia wobec tej koncentracji. Przedstawienie zastrzeżeń wymaga uzasadnienia. 

Na podstawie art. 96a ust. 4 uokik przedsiębiorca może ustosunkować się do zastrzeżeń 
w terminie 14 dni od dnia ich doręczenia. Prezes Urzędu, na uzasadniony wniosek przedsiębiorcy, 
przedłuża ten termin o nie więcej niż 14 dni.

T. Skoczny wskazał, iż celem zastrzeżeń jest nie tylko zapoznanie przedsiębiorcy z wątpli-
wościami organu wobec koncentracji w celu przygotowania się do decyzji zakazującej, lecz także 
stworzenie podmiotom zainteresowanym możliwości podjęcia odpowiednich działań, polegają-
cych chociażby na dostosowaniu struktury czy zakresu transakcji w taki sposób, aby wątpliwości 
organu zostały usunięte (Skoczny, 2014, s. 1175).

1 T.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2243 ze zm.
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Autor ten podaje, iż zastrzeżenia są wyrażane w formie postanowienia, które musi zawierać 
uzasadnienie (Skoczny, 2014, s. 1175). Wskazuje, że uzasadnienie odgrywa rolę edukacyjną, ale 
umożliwia także podjęcie przez przedsiębiorcę odpowiednich zmian w koncentracji w celu uzy-
skania decyzji pozytywnej, zgodnej ze złożonym przez niego wnioskiem (Skoczny, 2014, s. 1175). 

W celu umożliwienia przedsiębiorcy adekwatne ustosunkowanie się do zastrzeżeń, organ po-
winien nie tylko przedstawić zastrzeżenia, ale również wyjaśnić na jakiej podstawie, przy użyciu 
jakich danych, informacji, badań czy analiz doszedł on do konkretnych wniosków. Powołane 
przez organy podstawy prawne i faktyczne powinny być na tyle konkretne, aby strona postę-
powania, do której zastrzeżenia są adresowane, mogła efektywnie się do nich ustosunkować 
i zaproponować kontrargumenty lub rozwiązanie problemów (Skoczny, 2014, s. 1175).

Zastrzeżenia nie przesądzają o końcowym rozstrzygnięciu postępowania.
Postanowienie o przedstawieniu zarzutów (PPZ) nie podlega zaskarżeniu, gdyż takie upraw-

nienie nie wynika ani z treści uokik ani z k.p.a.

III. Statement of Objection a zastrzeżenia w prawie polskim
Wprowadzona przez ustawę zmieniającą ustawę o ochronie konkurencji i konsumentów od 

18 stycznia 2015 r.2 instytucja zastrzeżeń jest, jak się wydaje, wzorowana na instytucji procedu-
ry unijnej, o której mowa w art. 6 rozporządzenia Rady (WE) Nr 139/2004 z 20 stycznia 2004 r. 
w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorstw (rozporządzenie WE w sprawie kontroli łączenia 
przedsiębiorstw).

Zgodnie z przepisem art. 6 w/w rozporządzenia Komisja bada zgłoszenie niezwłocznie po 
jego otrzymaniu. Jeżeli Komisja stwierdza, że zgłaszana koncentracja podlega zakresowi roz-
porządzenia i wzbudza poważne wątpliwości co do zgodności ze wspólnym rynkiem, podejmuje 
decyzję o wszczęciu postępowania. Bez uszczerbku dla przepisów art. 9 w/w rozporządzenia, takie 
postępowanie zostaje zakończone na mocy decyzji, o której mowa w art. 8 ust. 1 do 4, tj. Komisja 
wydaje decyzję uznającą koncentrację za zgodną ze wspólnym rynkiem lub decyzję uznającą 
koncentrację za niezgodną ze wspólnym rynkiem, chyba że zainteresowane przedsiębiorstwa 
udowodniły Komisji, iż odstąpiły od koncentracji.

Zdaniem T. Skocznego, polskie „zastrzeżenia” stanowią odpowiednik Statement of Objection (SO) 
w postępowaniu przed KE w sprawie koncentracji o wymiarze wspólnotowym (Skoczny, 2014, 
s. 1176) i należy wzorować się na standardach dotyczących SO i wypracowanych przez wiele 
lat w orzecznictwie KE i sądach unijnych. Autor ten wskazuje, że oczywistym standardem jest 
wymaganie, aby zastrzeżenia były wyczerpujące, tj. aby przedsiębiorca w ostatecznej decyzji nie 
był zaskoczony inną jeszcze dodatkową wątpliwością organu co do zgłoszonej koncentracji, co 
do której nie miał szans się wypowiedzieć (Skoczny, 2014, s. 1176).

Tak samo trudne do pogodzenia z prawem do obrony byłoby wskazanie w decyzji innych 
podstaw koncentracji, które nie mają nic wspólnego z podniesionymi wcześniej przez organ 
zastrzeżeniami3. T. Skoczny wyjaśnia, że wskazanie w decyzji innej wątpliwości przez organ 
administracji niż wskazanej w zastrzeżeniach byłoby sprzeczne z art. 74 uokik (znajdującym 

2 Ustawa z 10.06.2014 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz ustawy – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z  2014 r., poz. 945).
3 Wyr. SPI z 22.10.2002 r. w sprawie T-310/01, Schneider Electric S.A. p. Komisji, ECLI:EU:T:2002:254.
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zastosowanie do każdej decyzji wydawanej przez organ), który stanowi, że w decyzji kończącej 
postępowanie Prezes Urzędu uwzględnia tylko zarzuty, co do których strony mogły się ustosun-
kować (Skoczny, 2014, s. 1176).

Komentatorzy (Dudzik, 2015, s. 9; Skoczny, 2014, s. 1176) zgodnie podkreślają, że zastrze-
żenia w świetle polskiej ustawy mogą być wydawane na stosunkowo wczesnym etapie tzw. II fazy 
postępowania (praktycznie razem z postanowieniem z art. 96a ust. 2 uokik o przedłużeniu za-
kończenia postępowania antymonopolowego) oraz gdy istnieje tylko prawdopodobieństwo (uza-
sadnione) negatywnego rozstrzygnięcia w sprawie. Natomiast w prawie UE przejście do II fazy 
postępowania jest konsekwencją powstania po stronie Komisji „poważnych wątpliwości” co do 
zgodności planowanej koncentracji z rynkiem wewnętrznym4, a zastrzeżenia z rozporządzenia 
stanowią wyraz wstępnego stanowiska Komisji o niezgodności projektowanej transakcji z wymo-
gami rynku wewnętrznego i są wydawane przed przejściem do II fazy postępowania. 

W ocenie S. Dudzika, „w prawie UE zastrzeżenia są instytucją służącą przede wszystkim 
zapewnieniu prawa do obrony i stanowią „preludium” do wydania decyzji negatywnej. Jak stano-
wi przy tym art. 18 ust. 3 zdanie pierwsze rozporządzenia Nr 139/2004, „Komisja opiera swoją 
decyzję jedynie na zastrzeżeniach, co do których stronom umożliwiono przedstawienie uwag” 
(Dudzik, 2015, s. 9). 

Sąd Pierwszej Instancji (obecnie: Sąd)5 wskazywał zatem, że „wykaz zastrzeżeń powinien 
w sposób dostatecznie jasny wskazywać zarzuty stawiane wobec planowanej koncentracji, tak, by 
zainteresowane przedsiębiorstwa uzyskały wszystkie informacje, których potrzebują, aby podjąć 
właściwą obronę, zanim jeszcze Komisja przyjmie decyzję kończącą postępowanie w sprawie. 
Przedsiębiorstwo powinno zatem mieć możliwość przedstawienia swych uwag w stosunku do 
wszystkich stawianych zarzutów, a także złożenia jako jednego z narzędzi obrony, propozycji 
środków zaradczych (zobowiązań), których uwzględnienie przez Komisję może prowadzić do 
zaakceptowania planowanej koncentracji”6.

Jak wskazywało uzasadnienie projektu nowelizacji uokik, zastrzeżenia w prawie polskim 
mają w założeniu przede wszystkim usprawnić komunikację między Prezesem UOKiK a przed-
siębiorcami, umożliwić dostosowanie warunków zamierzonej koncentracji do wymagań Prezesa 
UOKiK, a także stanowić etap poprzedzający przedstawienie samych warunków7. 

S. Dudzik (2015, s. 9) zauważył także, że zastrzeżenia w prawie UE łączą się z uprawnieniami do:
– przedłożenia uwag na piśmie przez zgłaszających, inne osoby uczestniczące w koncentracji 

oraz osoby trzecie (np. konkurenci, klienci, dostawcy – o ile wykazują „uzasadniony interes”);
– żądania przez zgłaszających i inne osoby uczestniczące w koncentracji wysłuchania ustnego 

(zasadniczo nie dotyczy osób trzecich);
– żądania przez zgłaszających i inne osoby uczestniczące w koncentracji dostępu do akt 

(nie dotyczy osób trzecich).

4 Pojęcie „rynku wewnętrznego” i jego defi nicja zostały wskazane w art. 26 TFUE (Traktat o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, czyli traktat lizboński). 
Przepis ten precyzuje, iż: „rynek wewnętrzny obejmuje obszar bez granic wewnętrznych, w którym jest zapewniony swobodny przepływ towarów, osób, 
usług i kapitału, zgodnie z postanowieniami Traktatów”. Natomiast pojęcie „wspólny rynek” znaczy to samo co rynek wewnętrzny, ale zostało użyte 
w rozporządzeniu Rady (WE) Nr 139/2004.
5 Sąd – organ sądowy Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.
6 Wyr. SPI z 25.10.2002 r. w sprawie T-5/02, Tetra Laval BV p. Komisji, ECLI:EU:T:2002:264.
7 Uzasadnienie projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz ustawy Kodeks postępowania cywilnego z projektami 
aktów wykonawczych, druk sejmowy nr 1703, Warszawa, 30.08.2013 r., s. 46.
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W prawie polskim ustosunkować się do zastrzeżeń może tylko przedsiębiorca lub przed-
siębiorcy uczestniczący w koncentracji, nie mogą się zaś ustosunkować do nich osoby trzecie. 

Zdaniem P. Korycińskiej „zastrzeżenia Prezesa UOKiK odnośnie do planowanej koncen-
tracji stanowią namiastkę istniejącego w prawie unijnym Statement of Objections” (Korycińska, 
2015, s. 68). Jej zdaniem „instytucja zastrzeżeń będzie przede wszystkim pełniła funkcję inicjującą 
kontakt przedsiębiorcy z organem antymonopolowym, a w mniejszym zakresie służyła realizacji 
prawa do obrony” (Korycińska, 2015, s. 68).

W mojej ocenie zastrzeżenia w prawie polskim odgrywają rolę komunikacyjną pomiędzy przed-
siębiorcą i Prezesem UOKiK, ale realizują też ogólne zasady postępowania administracyjnego, 
a mianowicie: zasadę informowania stron i pozostałych uczestników postępowania oraz zasadę 
czynnego udziału stron w postępowaniu. Przedsiębiorca poprzez zastrzeżenia jest informowany 
o wstępnej ocenie koncentracji przez Prezesa UOKiK i ma możliwość dostosowania koncentracji 
do uwag organu albo wycofania wniosku.

Odnosząc się do instytucji zastrzeżeń w postępowaniu przed Komisją Europejską, uregulowa-
nych w rozporządzeniu Rady (WE) Nr 139/2004 z 20 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli koncen-
tracji przedsiębiorstw, moim zdaniem, instytucja ta jest bardzo podobna do instytucji zastrzeżeń 
w prawie polskim, ale nie identyczna.

Przede wszystkim w orzecznictwie sądów Unii Europejskiej podkreśla się, iż Statement of 
Objection (SO) powinny być wyczerpujące i wskazywać stronom wszystkie zastrzeżenia wobec 
zgłoszonej koncentracji, w celu zapewnienia stronom prawa do obrony8. Takie wymagania także 
są stawiane przez przepisy prawa i doktrynę polskim zastrzeżeniom, które powinny szczegółowo 
wskazywać zarzuty urzędu wobec koncentracji. 

Nie zgadzam się ze stanowiskiem S. Dudzika, że zastrzeżenia zgłoszone przez Komisję 
Europejską stanowią „preludium” do wydania decyzji negatywnej. Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt c 
rozporządzenia Nr 139/2004, jeżeli bez uszczerbku dla przepisów ust. 2 tego przepisu, Komisja 
stwierdza, że zgłaszana koncentracja podlega zakresowi niniejszego rozporządzenia i wzbudza 
poważne wątpliwości co do zgodności z rynkiem wewnętrznym, podejmuje decyzję o wszczęciu 
postępowania. Bez uszczerbku dla przepisów art. 9, takie postępowanie zostaje zakończone na 
mocy decyzji, o której mowa w art. 8 ust. 1 do 4, chyba że zainteresowane przedsiębiorstwa udo-
wodniły Komisji, iż odstąpiły od koncentracji.

W art. 8 ust. 1–4 w/w rozporządzenia zostały wskazane następujące rodzaje decyzji, które 
wydaje Komisja Europejska: decyzja uznająca koncentrację za zgodną ze wspólnym rynkiem; 
decyzja uznająca koncentrację za zgodną ze wspólnym rynkiem, ale po zmianach przeprowa-
dzonych przez zainteresowane przedsiębiorstwa; decyzja uznająca koncentrację za niezgodną 
ze wspólnym rynkiem. Ponadto Komisja może wymagać od zainteresowanych przedsiębiorstw 
rozwiązania koncentracji lub nakazać podjęcie wszelkich innych stosownych środków mających 
na celu zapewnienie, iż zainteresowane przedsiębiorstwa rozwiążą ją lub podejmą inne środki 
dla przywrócenia stanu wcześniejszego zgodnie z jej decyzją.

Mając na uwadze powyżej zacytowane przepisy rozporządzenia należy zauważyć, że zgło-
szenie zastrzeżeń może doprowadzić do sytuacji, w której po zmianach przeprowadzonych przez 

8 Wyr. Trybunału z 13.02.1979 r. w sprawie 85/76 Hoffmann-La Roche p. Komisji, ECLI:EU:C:1979:36, pkt 9, 11; wyr. z 8.07.1999 r. w sprawie C-51/92 
P Hercules Chemicals p. Komisji, ECLI:EU:C:1999:357, pkt 75.
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zainteresowane przedsiębiorstwa Komisja wydaje decyzję pozytywną. Wobec tego zgłoszenie 
zastrzeżeń w tym postępowaniu także nie przesądza o treści decyzji końcowej.

Można wyszczególnić też różnice pomiędzy przedmiotowymi instytucjami. 
Przede wszystkich, co wskazałam powyżej, różny jest krąg uczestników, który w postępowa-

niu przed Komisją jest szerszy. Przepisy unijne przyznają osobom trzecim prawo zgłaszania uwag 
do zastrzeżeń, gdy w prawie polskim uczestnikami są wyłącznie przedsiębiorcy biorący udział 
w koncentracji i im przysługują prawa strony w postępowaniu administracyjnym.

Istotna różnica polega na tym, że Statement of Objection (SO) uznawane jest za instytucję 
realizującą prawo do obrony stron postępowania. Tymczasem, jak to wskazałam powyżej, zastrze-
żenia z polskiej ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów (art. 96a ust. 3 uokik) odgrywają 
rolę dialogu pomiędzy właściwym organem a przedsiębiorcami.

Różnica wynika z etapu postępowania, na którym są zgłaszane zastrzeżenia. 
Komisja zgłasza zastrzeżenia przed przejściem do II fazy postępowania, gdy ma poważne 

wątpliwości do zgodności koncentracji ze wspólnym rynkiem. Wobec tego są one zgłaszane na 
zaawansowanym etapie postępowania dowodowego, kiedy większość dowodów wskazuje na 
niezgodność koncentracji z przepisami prawa. 

W prawie polskim zastrzeżenia są wydawane w II fazie postępowania, ale jest to faza wstępna, 
po przeprowadzaniu badań rynku przez urząd. Z tego względu Prezes UOKiK dysponuje dopiero 
opiniami konkurentów oraz badaniami rynku i nie są to dowody w rozumieniu kodeksu postępowania 
administracyjnego. Natomiast Komisja przedstawia zarzuty wobec zgłoszonej koncentracji, mając 
konkretne dowody. Przedstawienie tych dowodów wymusza niejako na uczestniku postępowania 
podjęcie prawa do obrony oraz podjęcie próby modyfi kacji planowanej koncentracji. 

IV. Decyzje Prezesa Urzędu

1. Charakterystyka ogólna

Z informacji zawartych na stronach internetowych Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów 
wynika, że w 2016 r. Prezes UOKiK wydał 196 decyzji dotyczących kontroli koncentracji, a dotyczyły 
one w większości szeroko pojętej branży nieruchomości (20 decyzji), spożywczej (18) oraz moto-
ryzacyjnej (15). W 194 przypadkach Prezes UOKiK zgodził się na koncentracje, a dwa razy zgoda 
została uzależniona od spełnienia przez przedsiębiorców określonych warunków. W 2016 roku 
Prezes Urzędu w 10 sprawach wydał postanowienie o przejściu postępowania do drugiej fazy. 
Średni czas wszystkich rozpatrywanych spraw zakończonych decyzją to 38 dni. Z tego 189 spraw 
zakończyło się bez konieczności przedłużania postępowania (średni czas to 30 dni), a siedem 
decyzji było poprzedzonych drugą fazą. W 6 sprawach Prezes Urzędu przedstawił zastrzeżenia 
do transakcji. W przypadku trzech zastrzeżeń wnioskodawcy wycofali wnioski o zgodę Prezesa 
Urzędu9. Z kolei w 2017 roku Prezes UOKiK wydał 188 zgód na koncentrację (stan na 30 listopa-
da 2017 r.). W jednym przypadku zgoda została uzależniona od spełnienia przez przedsiębiorcę 
określonych warunków. Było to przejęcie przez PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. z siedzibą 
w Warszawie (dalej: PGE) kontroli nad EDF Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: EDF). 
Prezes Urzędu dwa razy nałożył na przedsiębiorców kary pieniężne za przeprowadzenie koncentracji 

9 https://www.uokik.gov.pl/aktualnosci.php?news_id=12939 (17.01.2019).
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bez zgody organu. Natomiast 182 sprawy zakończyły się bez konieczności przedłużania postę-
powania (średni czas to 34 dni), a sześć decyzji było poprzedzonych drugą fazą. W czterech 
przypadkach Prezes UOKiK przedstawił zastrzeżenia do transakcji. Jeden z przedsiębiorców 
wycofał wówczas swój wniosek10. 

2. PGE – EDF 

W decyzji nr DKK-156/2017 z 4 października 2017 r. Prezes UOKiK po przeprowadzeniu 
postępowania antymonopolowego wszczętego na wniosek PGE wyraził zgodę na „dokonanie 
koncentracji, polegającej na przejęciu przez PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. z siedzibą 
w Warszawie kontroli nad EDF Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, pod warunkiem sprzedaży 
przez PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., począwszy od dnia 1 stycznia 2018 r., z uwzględ-
nieniem wolumenu sprzedaży dokonywanej przez podmioty należące do jej grupy kapitałowej 
w rozumieniu art. 4 pkt. 14 uokik (GK PGE), na zasadach określonych w art. 49a ustawy z dnia 
z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz.U. 2017, poz. 220), dodatkowego wolumenu 
energii elektrycznej odpowiadającego rzeczywistej ilości energii elektrycznej wytworzonej w da-
nym roku kalendarzowym w Elektrowni Rybnik, pomniejszonej o wytworzony w Elektrowni Rybnik 
wolumen energii elektrycznej podlegający w danym roku kalendarzowym obowiązkowi sprzedaży 
energii elektrycznej na podstawie art. 49a ustawy – Prawo energetyczne („Dodatkowy Wolumen”), 
ponad wolumen wynikający z obowiązku określonego w art. 49a ustawy – Prawo energetyczne 
dotyczącego aktywów wytwórczych GK PGE”.

W skrócie przedstawiono poniżej stan faktyczny tej sprawy.
W dniu 1 czerwca 2017 r. Prezes UOKiK na wniosek PGE wszczął postępowanie antymo-

nopolowe w sprawie koncentracji, polegającej na przejęciu przez PGE kontroli nad EDF, tj. kon-
centracji określonej w art. 13 ust. 2 pkt 2 uokik.

W dniu 26 czerwca 2017 r. organ antymonopolowy postanowił przedłużyć termin na zakoń-
czenie postępowania w tej sprawie o 4 miesiące, m.in. w celu przeprowadzenia badania rynku. 
Uzasadniając powyższe, Prezes Urzędu wskazał, iż „działalność uczestników koncentracji po-
krywa się na 9 krajowych rynkach związanych z produkcją i sprzedażą energii elektrycznej, zaś 
na 6 z nich wywiera wpływ w układzie horyzontalnym. Ponadto na krajowym rynku wytwarzania 
i wprowadzania do obrotu energii elektrycznej szacowane łączne udziały uczestników koncentra-
cji przekraczają 40%, a więc próg, z którym ustawa o ochronie konkurencji wiąże domniemanie 
posiadania pozycji dominującej”11.

W dniu 14 września 2017 r. Prezes Urzędu stosownie do treści art. 96a ust. 3 uokik wysto-
sował do PGE zastrzeżenia wobec planowanej koncentracji. W dniu 27 września 2017 r. PGE 
przedstawiła odpowiedź na te zastrzeżenia. PGE generalnie nie zgodziła się z argumentami 
Prezesa Urzędu, niemniej przedstawiła propozycję warunku.

Treść tego warunku została zacytowana w sentencji w/w decyzji Prezesa UOKiK, gdyż 
uwzględnił on warunek zaproponowany przez PGE w całości.

10 Ibidem.
11 Dec. w sprawie DKK1-421/31/17/MAB, s. 3. Pozyskano z: https://decyzje.uokik.gov.pl/bp/dec_prez.nsf/1/99CFF28A924BF296C12581E10052CFCA?edit
Document&act=Decyzja (17.01.2019).
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Prezes Urzędu wyraził zgodę na dokonanie przedmiotowej koncentracji, uzależniając ją od 
spełnienia przez PGE warunku. W jego ocenie, po spełnieniu przez wnioskodawcę tego warunku, 
planowana koncentracja nie doprowadzi do osiągnięcia przez wnioskodawcę pozycji dominującej 
na rynku i tym samym nie nastąpi istotne ograniczenie konkurencji. Jednocześnie Prezes Urzędu 
nałożył na PGE obowiązek raportowania z wykonania warunku.

Prezes Urzędu w uzasadnieniu do w/w decyzji wskazał, że „zaproponowany przez PGE 
warunek niweluje istotne ograniczenia konkurencji wynikające z tej koncentracji. Uzasadniając 
powyższe, należy przede wszystkim wskazać, że warunek ogranicza możliwości nadużywania 
siły rynkowej PGE na rynku produkcji i wprowadzania do obrotu energii elektrycznej do jakiego 
mogłoby dojść w wyniku niniejszej koncentracji i ryzyka wynikające z powiązań wertykalnych 
w zakresie produkcji, obrotu hurtowego oraz detalicznego energią elektryczną pomiędzy uczest-
nikami koncentracji. Powoduje on bowiem, że praktycznie cała energia elektryczna produkowana 
dotychczas przez EDF Polska, która była sprzedawana odbiorcom hurtowym zostanie skierowana 
na TGE. Dostęp do tej energii będą mieli wszyscy odbiorcy na niedyskryminacyjnych warunkach. 
W tym zakresie sytuacja na rynku nie powinna ulec pogorszeniu w stosunku do stanu sprzed 
dokonania koncentracji”.

3. UPC – Multimedia Polska

Prezes UOKiK wystosował także zastrzeżenia do przejęcia przez UPC kontroli nad Multimedia 
Polska12. Prezes UOKiK podał, że „badanie z urzędu pokazało, że przedsiębiorcy rywalizują z do-
stawcami innych rodzajów płatnej telewizji, m.in. satelitarnej, czy IPTV, nie konkurują natomiast 
z naziemną telewizją cyfrową. Obie usługi różnią się m.in. ilością kanałów. O ich odrębności 
świadczy również fakt, że po wprowadzeniu darmowej telewizji naziemnej, operatorzy kablowi 
nie zanotowali masowej straty klientów. Rynkiem właściwym w ujęciu geografi cznym, na którym 
operatorzy telewizji kablowej prowadzą działalność i konkurują z innymi dostawcami usług płat-
nej telewizji jest obszar miasta/miejscowości. Wynika to m.in. z ograniczeń związanych z zasię-
giem ich sieci, a tym samym rywalizacji o klienta na konkretnym terenie”13. Biorąc pod uwagę 
siłę uczestników koncentracji na lokalnych rynkach dostępu do płatnej telewizji, Prezes Urzędu 
uznał, że koncentracja może doprowadzić do znacznego wzmocnienia pozycji UPC i „ograniczać 
konkurencję w kilkunastu miastach w Polsce”14. Podobnie jest w przypadku Internetu. Tu rów-
nież przedsiębiorcy świadczący usługi stacjonarnego dostępu do Internetu konkurują ze sobą na 
obszarach poszczególnych miejscowości. Ponadto, analiza Prezesa UOKiK wykazała, że trzeba 
rozróżnić rynki stacjonarnego i mobilnego dostępu do sieci. Wynika to m.in. z prędkości, jakości 
i stałości łącza oraz preferencji konsumentów, którzy nie chcą zastępować jednej usługi drugą. 
Jako powód podają m.in. chęć korzystania z Internetu poza domem (Internet mobilny) lub brak 
limitów danych (w przypadku stałego łącza). Po przejęciu Multimediów Polska, siła UPC mogła-
by doprowadzić do ograniczenia konkurencji na rynkach dostępu do Internetu stacjonarnego 
w 15 miejscowościach.

12 Sygnatura sprawy: DKK2-421/540/16/AI.
13 Komentarz Prezesa UOKiK. Pozyskano z: https://www.uokik.gov.pl/aktualnosci.php?news_id=13617 (17.01.2019).
14 Ibidem. 
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W odpowiedzi spółka przesłała dodatkowe dane i wyjaśnienia oraz złożyła również kilka pro-
pozycji modyfi kacji transakcji, które miały umożliwić wydanie zgody warunkowej.

W ocenie organu żadna z nich nie zapobiegłaby jednak negatywnym skutkom koncentracji15. 
Wobec tego w dniu 23 marca 2018 r. spółka UPC Polska wycofała wniosek o zgodę na przejęcie 
Multimediów Polska, a Prezes UOKiK umorzył prowadzone postępowanie.

4. Benefi t Systems – Calypso Fitness

Prezes UOKiK zgłosił zastrzeżenia do koncentracji spółki Benefi t Systems z Calypso Fitness, 
ponieważ mogła ograniczać konkurencję.

Benefi t Systems proponuje pracodawcom usługi sportowo-rekreacyjne dla pracowników. 
Ponadto za pośrednictwem spółek zależnych prowadzi kilkadziesiąt klubów fi tness, m.in. we 
Wrocławiu, Poznaniu i Warszawie. Dzięki karcie MultiSport klienci korzystają z klubów włas-
nych oraz partnerskich spółki. Natomiast Calypso prowadzi m.in. kilkadziesiąt klubów fi tness, 
np. w Warszawie, Trójmieście, Poznaniu. 

W tej sprawie Prezes Urzędu przeprowadził badanie rynku i zapytał o wpływ planowanej 
koncentracji podmioty prowadzące działalność na rynku pakietów usług sportowo-rekreacyjnych 
oferowanych pracodawcom, fi tness kluby i pracodawców zamawiających pakiety pracownicze. 
Z analizy wynikało, że koncentracja mogłaby doprowadzić do ograniczenia konkurencji na rynku 
pakietów usług sportowo-rekreacyjnych oferowanych pracodawcom. Ponadto Benefi t Systems po 
połączeniu posiadałby najwięcej klubów sieciowych fi tness w Polsce. Wobec tego Prezes UOKiK, 
23 listopada 2017 r., przedstawił zastrzeżenia do koncentracji. Benefi t Systems wycofał ostatecz-
nie wniosek o zgodę na przejęcie Calypso Fitness. Oznacza to, że postępowanie w tej sprawie 
zostało umorzone16.

5. PKPE Holding – Elester-PKP

Prezes UOKiK wydał zastrzeżenia do przejęcia przez PKPE Holding kontroli nad spółką 
Elester-PKP w dniu 15 grudnia 2017 r., argumentując, że koncentracja może ograniczać kon-
kurencję. PKPE Holding jest kontrolowany przez CVC Capital Partners SICAV-FIS, który stoi na 
czele grupy CVC. Spółki należące do niej świadczą inwestycyjne usługi doradcze i zarządzają 
inwestycjami w imieniu poszczególnych funduszy i platform. Elester-PKP jest współkontrolowana 
przez PKP Energetyka (spółkę zależną od PKPE Holding) oraz GE Power Controls. Produkuje 
m.in. systemy i podzespoły dla elektroenergetyki trakcyjnej. Postępowanie w tej sprawie prze-
szło do II fazy. Konieczne było badanie rynku, żeby zweryfi kować dane podane przez przejmu-
jącą spółkę i ustalić udziały rynkowe uczestników transakcji. Niezbędne było również określenie 
rynków właściwych, na które transakcja wywiera wpływ. Analiza wykazała, że po zrealizowaniu 
planowanej transakcji może dojść do istotnego ograniczenia konkurencji na krajowym rynku 
dostaw poszczególnych podzespołów do podstacji trakcyjnych i urządzeń EZZ (elektronicznych 
zabezpieczeń ziemnozwarciowych) zasilających sieć kolejową oraz spowodować negatywne 
skutki w postaci wzrostu cen tych produktów. Spółka PKPE Holding wycofała wniosek o zgodę 
na przejęcie Elester-PKP.

15 https://uokik.gov.pl/aktualnosci.php?news_id=14177 (komunikat prasowy) (17.01.2019).
16 https://uokik.gov.pl/aktualnosci.php?news_id=13904&print=1 (17.01.2019).
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6. Cargill Poland – Dossche

Natomiast w decyzji ostatecznej z 15 marca 2016 r.17 Prezes UOKiK wyraził zgodę na 
przejęcie przez Cargill Poland kontroli nad spółką Dossche, pomimo wcześniej zgłoszonych 
zastrzeżeń. Przeprowadzone postępowanie wykazało, że koncentracja nie doprowadzi do ogra-
niczenia konkurencji. Zarówno Cargill Poland, jak i Dossche prowadzą działalność w zakresie 
produkcji i sprzedaży mieszanek paszowych (pasz pełnoporcjowych, koncentratów, preparatów 
mlekozastępczych) oraz mieszanek mineralno-witaminowych przeznaczonych do karmienia 
zwierząt.

Planowana koncentracja miała polegać na nabyciu przez Cargill Poland 100 proc. udziałów 
Dossche. Wstępna analiza transakcji wykazała, że koncentracja może mieć negatywny wpływ na 
konkurencję. Dlatego Prezes UOKiK wydał postanowienie o przedłużeniu postępowania o cztery 
miesiące i przeprowadzeniu badania rynku, którym objętych zostało 60 przedsiębiorców. Analiza 
potwierdziła zagrożenie dla konkurencji, w związku z tym Prezes Urzędu wystosował zastrze-
żenia do koncentracji. W odpowiedzi Cargill Poland m.in. wskazał kolejnych 17 konkurentów, 
którzy nie zostali objęci wcześniejszym badaniem rynku. Informacje uzyskane przez UOKiK od 
tych przedsiębiorców spowodowały konieczność zweryfi kowania danych stanowiących podstawę 
wystosowanych wcześniej zastrzeżeń. W efekcie przeprowadzonej analizy zebranych w toku po-
stępowania informacji ustalono, że koncentracja będzie wywierała wpływ na 8 lokalnych rynków 
sprzedaży pasz, jednak na żadnym z nich nie dojdzie do ograniczenia konkurencji. Uczestnicy 
koncentracji będą nadal musieli konkurować z innymi przedsiębiorcami.

W rezultacie została wydana przez Prezesa UOKiK decyzja o zgodzie na koncentrację. 

V. Podsumowanie
Niewątpliwie instytucja zastrzeżeń wobec koncentracji w prawie polskim nawiązuje do instytucji 

Statement of Objection (SO) w postępowaniu przed Komisją Europejską w sprawie koncentracji 
o wymiarze unijnym. Nie ma jednak jednolitego stanowiska doktryny co do zakresu podobieństwa 
pomiędzy tymi instytucjami.

W mojej ocenie instytucja zastrzeżeń w prawie polskim jest bardzo zbliżona do instytucji 
unijnej, chociaż wykazuje pewne różnice, co zostało przeze mnie opisane w rozdziale III.

Moim zdaniem zastrzeżenia zostały tak uregulowane w ustawie o ochronie konkurencji i kon-
sumentów, aby odgrywać rolę komunikacyjną pomiędzy Prezesem UOKiK a przedsiębiorcami. 

W opisanych przeze mnie sytuacjach, gdy złożone zostały wnioski o wyrażenie zgody na 
planowaną koncentrację, a Prezes Urzędu miał wątpliwości, czy dana koncentracja nie dopro-
wadzi do uzyskania przez „przedsiębiorcę przejmującego” pozycji dominującej na danym rynku, 
przeprowadzał badania rynku. Badanie polegało na przesyłaniu ankiet lub uzyskiwaniu opinii 
w inny sposób od pozostałych przedsiębiorców prowadzących działalność na tym samym rynku 
właściwym, co przedsiębiorcy zgłaszający zamiar koncentracji.

Jeśli badania i analiza rynku potwierdziły wątpliwości Prezesa UOKiK, podejmował on decy-
zję o przedłużeniu postępowania i zgłaszał zastrzeżenia. 

17 Nr DKK–41/2016.
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Zastrzeżenia były zgłaszane w formie postanowienia i zawierały szczegółowe uzasadnienie, 
w których opisywał on przeprowadzone badania i wskazywał swoje wnioski odnośnie do plano-
wanej koncentracji. 

Uzasadnienia zawierały kilka elementów: oznaczenie uczestników koncentracji, wskazanie 
podstawy prawnej i celu gospodarczego koncentracji, opinie na temat koncentracji otrzymane 
w ramach przeprowadzonego badania rynku, określenie rynków właściwych, na które koncentracja 
wywiera wpływ oraz merytoryczne uzasadnienie stanowiska Prezesa Urzędu. 

Wobec tego uczestnicy mieli możliwość zapoznania się ze wstępnym stanowiskiem Prezesa 
Urzędu i podjęcia stosownych działań. 

W jednej z opisanych przeze mnie spraw – z wniosku PGE o przejęcie kontroli nad EDF, 
wnioskodawca podjął negocjacje z Prezesem UOKiK, ponieważ w odpowiedzi na zastrzeżenia 
przedstawił własną propozycję koncentracji pod warunkiem, który zniwelowałby zarzuty do kon-
centracji przedstawiane przez Prezesa Urzędu. Z uzasadnienia decyzji końcowej w przedmioto-
wej sprawie wynika, iż przedsiębiorca nie zgadzał się ze stanowiskiem Prezesa UOKiK. Pomimo 
to dalsze działania przedsiębiorcy wskazują, że zgłaszając warunek do koncentracji, niejako 
akceptuje te argumenty i zmienia zasady planowanej koncentracji, aby nie doprowadziła ona do 
zachwiana konkurencji na rynku energetycznym.

W trzech opisywanych przeze mnie sprawach koncentracji, po przedstawieniu zastrzeżeń 
i odpowiedzi na nie przez przedsiębiorców oraz wskazaniu ewentualnych ich modyfi kacji, „dialog” 
z organem nie doprowadził do wypracowania wspólnego stanowiska, lecz skłonił przedsiębiorcę 
do wycofania wniosku. 

W ostatnim opisywanym przeze mnie przypadku – przejęcia przez Cargill Poland 100 proc. udzia-
łów Dossche, „przedsiębiorca aktywny” zakwestionował w odpowiedzi na zastrzeżenia, przepro-
wadzane przez UOKiK badania, gdyż nie obejmowały one wszystkich istotnych konkurentów 
spółki. Cargill Poland zgłosił kolejnych przedsiębiorców do objęcia badaniem rynku i ostateczne 
wyniki doprowadziły do zmiany stanowiska Prezesa Urzędu. 

Opisane powyżej sytuacje „dialogu” przedsiębiorcy z Prezesem UOKiK w sprawach o wyra-
żenie zgody na koncentrację wskazują na silniejszą pozycję Prezesa UOKiK, gdyż w większości 
spraw uczestnicy nie byli w stanie przekonać organu do swoich racji. Zgłoszenie zastrzeżeń nie 
doprowadziło jednak w sensie proceduralnym do wydania decyzji negatywnej, lecz w tych przy-
padkach, gdy negocjacje nie przyniosły oczekiwanych efektów, strony same wycofały zgłoszenie 
zamiaru koncentracji. 

Dając wnioskodawcy prawo ustosunkowania się do zastrzeżeń Prezesa UOKiK, ustawodawca 
realizuje prawo strony do czynnego udziału w postępowaniu administracyjnym i wypowiedzenia 
się już we wstępnej fazie co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Jak pokazują dane statystyczne i przykłady z ostatnich dwóch lat, zastrzeżenia nie były często 
stosowane, ale prowadziły albo do uzgodnienia stanowisk i porozumienia albo niejako przekonały 
przedsiębiorcę, iż planowana koncentracja spowoduje, że konkurencja na rynku zostanie istotnie 
ograniczona i w rezultacie wycofywał on wniosek o zgodę na dokonanie koncentracji.

Można więc przyjąć, że zastrzeżenia pełnią funkcję przekonywania, choć jak wspomniałam 
wcześniej, wynika to niejako z przewagi organu antymonopolowego nad uczestnikami postępo-
wania jako „organu władczego”. 
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Konkludując powyższe rozważania, należy stwierdzić, że instytucja zastrzeżeń odgrywa po-
zytywną rolę w postępowaniu w sprawach koncentracji. Zarówno w prawie polskim, jak i unijnym 
zastrzeżenia są rozwiązaniem korzystnym dla przedsiębiorcy i realizują jego interesy. Dają możli-
wość poznania zarzutów organu wobec planowanej koncentracji, co daje szansę modyfi kacji przez 
przedsiębiorcę projektu koncentracji w taki sposób, aby postępowanie zakończyło się sukcesem.

W prawie polskim ta instytucja obowiązuje od niedawna – ok. czterech lat i wydaje mi się, że 
jej znaczenie w postępowaniach w sprawach koncentracji będzie wzrastało.
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Nowelizacja k.p.a. z 2017 roku a kary pieniężne 
za naruszenie zakazu praktyk ograniczających konkurencję 
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Streszczenie
Opracowanie poświęcone jest karom pieniężnym nakładanym przez Prezesa UOKiK na podstawie 
art. 106 i 106a ustawy z 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów w kontekście 
wprowadzonych nowelizacją k.p.a. z 2017 r. przepisów ogólnych o karach administracyjnych. We 
wstępie przedstawiony został zakres nowelizacji k.p.a. oraz związek tej nowelizacji z przepisami 
dotyczącymi postępowania przed organem antymonopolowym i nakładania przez Prezesa UOKiK 
kar pieniężnych. W części drugiej omówiono pokrótce stanowiska orzecznictwa i doktryny co do 
charakteru prawnego kar antymonopolowych. W części trzeciej przedstawiono treść przepisów 
nowego działu IVa k.p.a., a w części czwartej dokonano oceny zakresu stosowania tych przepisów 
do kar antymonopolowych nakładanych na podstawie uokik z 2007 r. Podsumowanie opracowania 
określa wąski zakres stosowania przepisów ogólnych k.p.a. do omawianych kar oraz ich wpływ 
na ocenę charakteru prawnego kar antymonopolowych. 

Słowa kluczowe: administracyjne kary pieniężne; polskie prawo ochrony konkurencji; postępo-
wanie administracyjne.

JEL: K21, K23

I. Wstęp
Niniejsze opracowanie poświęcone jest wpływowi obowiązującej od 1 czerwca 2017 r. ustawy 

z 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych 
innych ustaw1 (dalej: nowelizacja k.p.a.) na ocenę charakteru prawnego kar antymonopolowych 
oraz zakresowi stosowania znowelizowanych przepisów k.p.a. do tych kar. 

* Doktorant Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich Uniwersytetu SWPS; prawnik w kancelarii Wardyński i Wspólnicy; ORCID: 0000-0002-1569-2244; 
e-mail: marcin.kulesza@wardynski.com.pl.
1 Dz.U. 2017, poz. 935. 
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Nowelizacja wprowadziła do k.p.a. szereg nowych przepisów oraz zmodyfi kowała przepisy 
dotychczasowe, obejmując: 
1) zmiany w zakresie zasad ogólnych postępowania, łącznie z zakresem zastosowania k.p.a. 

(zmiana art. 1);
2) milczące załatwienie sprawy, bezczynność organu i przewlekłość postępowania;
3) mediację;
4) kwestie dotyczące dwuinstancyjności postępowania, w tym zrzeczenie się odwołania, pra-

womocność decyzji administracyjnej, sprzeciw wobec decyzji kasatoryjnej oraz tryb i terminy 
wnoszenia skargi do sądu administracyjnego itd.;

5) postępowanie uproszczone;
6) uregulowanie administracyjnych kar pieniężnych;
7) europejską współpracę administracyjną; 
8) doręczenia, terminy.

Na podstawie art. 83 ustawy z 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów2 
w postępowaniu przed Prezesem UOKiK, w sprawach nieuregulowanych w uokik z 2007 r., sto-
suje się wprost przepisy k.p.a. Artykuł 83 uokik z 2007 r. odsyła do przepisów k.p.a. w całości, 
a więc łącznie z zasadami ogólnymi postępowania administracyjnego (Róziewicz-Ładoń, 2011, 
s. 41–44; Kohutek, 2014, s. 856; Sylwestrzak, 2012, s. 119). Postępowanie przed Prezesem 
UOKiK opiera się zatem na przepisach k.p.a., z zachowaniem odrębności wynikających z uokik 
z 2007 r. oraz odesłań do innych ustaw (na podstawie art. 84 uokik z 2007 r., odpowiednio sto-
suje się przepisy k.p.c. dotyczące dowodów, a k.p.k. w zakresie przeszukania oraz przeszuka-
nia przez Policję; warto także pamiętać o odesłaniach z uokik z 2007 r. do przepisów ustawy 
z 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców3 w defi nicji przedsiębiorcy oraz w przepisach do-
tyczących kontroli i przeszukania (przy czym tu nastąpiła zmiana uokik z 2007 r. wynikająca 
z ustawy z 6 marca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz 
inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej4) oraz do k.s.h. w zakresie podziału spółki). 
Odesłanie do przepisów k.p.a. stanowi jedną z zasadniczych przesłanek uznania postępowa-
nia przed Prezesem UOKiK za postępowanie administracyjne (Bernatt i Jurkowska-Gomułka, 
2014, s. 891).

Na regulację postępowania przed Prezesem UOKiK ważki wpływ mają zmiany dotyczące za-
sad ogólnych postępowania administracyjnego. Z punktu widzenia przedmiotu niniejszego artykułu 
szczególnie istotne jest jednak przede wszystkim ustalenie zakresu zmian norm postępowania 
przez Prezesem UOKiK związanych z wprowadzeniem do k.p.a. ogólnych przepisów dotyczących 
administracyjnych kar pieniężnych. Oba te aspekty nowelizacji k.p.a wskazują notabene na jej 
gospodarcze tło (Kmieciak, 2018, s. 102). 

2 T.j. Dz.U. 2018, poz. 798 ze zm.
3 Dz.U. 2018, poz. 646.
4 Dz.U. 2018, poz. 650.
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II. Administracyjnoprawny charakter 
antymonopolowej kary pieniężnej

Kara pieniężna sankcjonująca naruszenie zakazu praktyk ograniczających konkurencję, w tym 
zakazu porozumień ograniczających konkurencję, nakładana przez Prezesa UOKiK na podstawie 
art. 106 ust. 1 pkt 1 lub 2 i art. 106a uokik z 2007 r., jest „środkiem prawnym należącym do gałęzi 
prawa administracyjnego, mającym na celu zapewnienie wykonania obowiązków administracyjnych 
oraz wzmocnienie ochrony wolności konkurencji” (Sachajko, 2006, s. 190). Należy więc przyjąć 
założenie, że ze względu na status Prezesa UOKiK jako organu administracji oraz postępowania 
przed tym organem jako szczególnego postępowania administracyjnego, a także np. na przepisy 
uokik z 2007 r. o trybie wykonania kary, nakładana decyzją administracyjną kończącą postępowa-
nie przed Prezesem UOKiK kara pieniężna jest administracyjnoprawną karą pieniężną.

Administracyjnoprawny charakter tej kary nie jest jednak jednoznaczny i stanowi przedmiot 
rozbieżnych poglądów w polskim orzecznictwie i doktrynie, postulujących uznanie tej sankcji za 
karną lub quasi-karną. 

W orzecznictwie polskiego Sądu Najwyższego konsekwentnie prezentowany jest pogląd, 
sprecyzowany zwłaszcza w uznawanym za precedensowy (Bernatt, 2011a, s. 42; Doniec, 2016, 
s. 58) wyroku w sprawie III SK 1/105, że sankcje nakładane przez Prezesa UOKiK i inne organy 
regulacyjne nie mają charakteru karnego. Jednakże w postępowaniu, w którym są nakładane, 
obowiązuje podwyższony wobec typowego postępowania administracyjnego standard ochrony 
praw strony (przedsiębiorcy). W celu zapewnienia standardu wyznaczonego przez art. 6 EKPC 
w zakresie nałożenia i wymiaru kary i sądowej weryfi kacji decyzji organu administracji powinny 
obowiązywać standardy analogiczne do wiążących sąd orzekający w sprawie karnej (Piszcz, 2013, 
s. 360; Banasiński, 2015, s. 425; Bernatt, 2011b, s. 69; Król-Bogomilska, 2014, s. 1297; Kowalik-
Bańczyk, 2012, s. 305)6. Odwołanie do standardu konwencyjnego służy wyłącznie zapewnieniu 
odpowiednich gwarancji proceduralnych, a nie zrównaniu standardu administracyjnego z karnym 
w zakresie przesłanek odpowiedzialności, a więc dla zapewnienia zgodności z EKPC nie jest 
konieczne klasyfi kowanie konkretnej sprawy jako karnej. Istotne jest jedynie, aby w postępowa-
niu w sprawie nałożenia kary pieniężnej spełnione zostały standardy wynikające z art. 6 EKPC 
(Staniszewska, 2015, s. 32; Turno, 2013, s. 193).7

Niejednolite jest orzecznictwo TK w kontekście charakteru kar pieniężnych nakładanych 
w postępowaniach administracyjnych i stosowania do tych postępowań gwarancji procesowych 
przewidzianych dla postępowań karnych (Wróbel, 2014, s. 37 i nast.; Doniec, 2016, s. 57; Bernatt, 
2011b, s. 61 i nast.). Z jednej strony TK stwierdził, że mimo represyjno-prewencyjnego charak-
teru kary administracyjnej i jej surowości nie można uznać jej za sankcję karną (Doniec, 2016, 
s. 57)8. Z drugiej zaś, oceniając charakter postępowań z punktu widzenia możliwości zastosowania 

5 Wyr. SN z 14.04.2010 r., III SK 1/10 ( Krakowskie Zeszyty Sądowe 2011/7-8/41, Legalis nr 385429, LEX nr 1037765, EPS 2011/6/40, z glosą M. Bernatta).
6 Wyr. SN w sprawie III SK 1/10, z 1.06 2010 r., III SK 5/10 (Legalis nr 395086, LEX nr 622205), z 5.01.2011 r., III SK 32/10 (ZNSA 2011/3/121, Legalis 
nr 348946, LEX nr 824312), z 21.10 2010 r., III SK 7/10, (OSNP 2012/3-4/53, Legalis nr 402655, LEX nr 1113037), z 10.11 2010 r., III SK 27/08 (OSNP 
2012/5-6/81, Legalis nr 414135, LEX nr 1120452), z 21.04 2011 r., III SK 45/10 (Legalis nr 432334, LEX nr 901645, glosa aprobująca M. Sieradzkiej, 
LEX nr 142689), a także np. wyr. z 2.10 2008 r., III SK 3/08 (OSNP 2010/9-10/129, Legalis nr 212539, LEX nr 577776), czy w nowszym orzecznictwie 
z 5.02.2015 r., III SK 36/14 (Legalis nr 1187402, LEX nr 1652700). 
7 Wyr. SA w Warszawie z 19.06.2015 r., VI ACa 1061/14 (Legalis nr 1336891, LEX nr 1793909), i wyr. SN z 5.01.2011 r., III SK 32/10; por. uchw. SN 
z 21.01.2016 r., III SZP 4/15 (Biul. SN 2016/1/18, Legalis nr 1398242, LEX nr 1968366). 
8 Wyr. TK z 14.06. 2004 r., SK 21/03 (OTK-A 2004/6/56, Dz.U. Nr 144, poz. 1531), i z 7.07.2009 r., K 13/08 (OTK-A 2009/7/105, Dz.U. Nr 112, poz. 936); 
por. Doniec, 2016, s. 57. 
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gwarancji procesowych z art. 42–45 i art. 78 Konstytucji RP, obowiązujących w postępowaniach 
karnych, ze względu na zagrożenie sankcją i ich represyjny charakter, taką możliwość dopuszczał, 
stwierdzając, że zasady te, zwłaszcza wynikające z art. 42 Konstytucji, znajdują zastosowanie tylko 
w przypadku odpowiedzialności mającej charakter sankcji karnej (Turno, 2013, s. 192; Wróbel, 
2014, s. 37; Doniec, 2016, s. 58)9.

Trybunał Konstytucyjny, odróżniając różnorakie sankcje administracyjne od sankcji typu 
karnego, odwoływał się do czterech kryteriów (Doniec, 2016, s. 64; Wróbel, 2014, s. 34 i nast.), 
które uznać można za zbieżne co do zakresu z tzw. kryteriami Engel10. Są to: kryterium formalne 
(kwalifi kacja dokonana przez ustawodawcę)11, podmiot odpowiedzialności (kryterium opierające 
się na konstatacji, że odpowiedzialności karnej podlegają co do zasady osoby fi zyczne, podczas 
gdy administracyjnej tak osoby fi zyczne, jak i prawne oraz inne jednostki organizacyjne)12, głów-
ny cel lub funkcja kary czy też jej istota (istotą sankcji karnej jest represja, a administracyjnej 
profi laktyka i prewencja, przesądzająca jest funkcja zasadnicza, a kara administracyjna o cha-
rakterze nadmiernie represyjnym „staje się materialnie karą pieniężną stanowiącą rodzaj sankcji 
karnej sensu largo lub sankcji quasi-karnej”)13 oraz zasada przypisania odpowiedzialności (ad-
ministracyjna co do zasady ma charakter obiektywny, niezależny od czynników subiektywnych, 
np. winy)14. Ostatnie dwa z wymienionych kryteriów są przy tym w orzecznictwie TK niejednolite 
(Wróbel, 2014, s. 35–36; Majchrzak, 2015, s. 65). Istnieje rozbieżność w zakresie represyjności 
jako kryterium kwalifi kowania kar (Wróbel, 2014, s. 35)15. Niekiedy TK podkreśla jednak także 
konieczność indywidualizacji odpowiedzialności administracyjnej według czynników dotyczących 
podmiotu odpowiedzialności i okoliczności sprawy zarówno w zakresie wymiaru kary, jak i prze-
słanek jej nałożenia16.

Podobnie jak w przypadku orzecznictwa, niejednolite poglądy na charakter prawny kar pie-
niężnych nakładanych przez Prezesa UOKiK ma polska doktryna. Po pierwsze, wychodząc od 
usytuowania regulacji ochrony konkurencji w systemie prawnym, jej specyfi cznej aksjologii i za-
łożeń doktrynalnych, opierając się także na administracyjnoprawnym charakterze obowiązków 
objętych normami sankcjonowanymi i co do zasady administracyjnej procedurze, kary te uznaje 
się za kary administracyjne (Sachajko, 2006, s. 190; 2002, s. 58; Szydło, 2004, s. 131; Błachucki, 
2012, s. 329). Po drugie, uważa się omawiane kary za sankcje o charakterze karnym. Głównym 
argumentem za przypisaniem im tego charakteru jest, mimo zachowania funkcji prewencyjnej 
i wychowawczej, przewaga funkcji represyjnej sankcji (Król-Bogomilska, 2001, s. 37–40; Król-
-Bogomilska, 2013, s. 161; Stawicki, 2016, s. 1163; Kohutek, 2014, s. 1006). Spotykane są także 

 9 Wyr. TK z 4.07.2002 r., P 12/01 (OTK-A 2002/4/50, Dz.U. Nr 113, poz. 990), z 24.01.2006 r., SK 52/04 (OTK-A 2006/1/6, Dz.U. Nr 21, poz. 165), 
z 15.01.2007 r., P 19/06 (OTK-A 2007/1/2, Dz.U. Nr 10, poz. 69), z 29.04.1998 r., K 17/97 (OTK 1998/3/30). 
10 Wyr. E TPC z 8.06.1976 r. w sprawie Engel i inni p. Holandii, skargi nr 5100/71, 5101/71, 5102/71, 5354/72, 5370/72.
11 Por. np. wyr. TK z 15.10.2013 r., P 26/11 (OTK-A 2013/1A/99, Dz.U. z 2013 r. poz. 1426) i w sprawie P 19/06, a także z 29.06.2004 r., P 20/02 
(OTK-A 2004/6/61, Dz.U. Nr 160, poz. 1678), z 1.07.2014 r., SK 6/12 (OTK-A 2014/7/68, Dz.U. z 2014 r., poz. 926), oraz z 21.10.2015 r., P 32/12 
(OTK-A 2015/9/148, Dz.U. z 2015 r., poz. 1742); ten ostatni wyrok zawiera także cenne omówienie nurtów dotyczących charakteru administracyjnej 
kary pieniężnej w orzecznictwie TK.
12 Wyr. TK w sprawach SK 52/04 i K 17/97.
13 Wyr. TK z 14.10.2009 r., Kp 4/09 (OTK-A 2009/9/134, M.P. Nr 68, poz. 888), oraz w sprawie K 13/08, a także z 5.05.2009 r., P 64/07 (OTK-A 2009/5/64, 
Dz.U. Nr 71, poz. 618) i SK 6/12 i P 32/12.
14 Por. np. wyr. TK z 18.04.2000 r., K 23/99 (OTK 2000/3/89, Dz.U. Nr 31, poz. 392), z 1.03.1994 r., U 7/93 (OTK 1994/1/5), w sprawie Kp 4/09 czy 
w sprawie K 13/08. 
15 Wyr. TK z 12.04.2011 r., P 90/08 (OTK-A 2011/3/21, Dz.U. Nr 87, poz. 493), i w sprawie P 19/06. 
16 Wyr. TK w sprawach P 12/01 i K 13/08.
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poglądy pośrednie, sytuujące te kary jako administracyjne, ale mające charakter zbliżony do 
karnego (Gronowski, 1999, s. 400) czy różnicujące kary prawa ochrony konkurencji na admini-
stracyjne i karne (w tym ostatnim przypadku kary z art. 106 ust. 1 pkt 1–3 kwalifi kowane są jako 
karne) (Piszcz, 2013, s. 262).

III. Przepisy ogólne k.p.a. dotyczące kar pieniężnych
Nowelizacja k.p.a. dodała do kodeksu dział IVa zatytułowany „Administracyjne kary pie-

niężne”, obejmujący art. art. 189a–189k k.p.a. Przepisy te, o charakterze materialnym (Wróbel, 
2018, s. 1188–1189), mają charakter ramowy (Gołaszewski, 2017, s. 791) wykraczającym poza 
proceduralny z defi nicji przedmiot regulacji k.p.a. Zgodnie z art. 189a § 1 k.p.a. przepisy tego 
działu stosuje się w sprawach nakładania lub wymierzania administracyjnej kary pieniężnej lub 
udzielania ulg w jej wykonaniu, jednakże z wyłączeniem przypadków uregulowania określonych 
zakresów w przepisach odrębnych (art. 189a § 2 k.p.a.; por. niżej). 

Administracyjną  karą  pieniężną  w  rozumieniu  k.p.a.,  według  nowej  defi nicji  legalnej 
z art. 189b k.p.a., uwzględniającej dotychczasowy dorobek doktryny i orzecznictwo (Majczak, 
2017, s. 71), jest określona w ustawie sankcja o charakterze pieniężnym, nakładana przez organ 
administracji publicznej, w drodze decyzji, w następstwie naruszenia prawa polegającego na nie-
dopełnieniu obowiązku albo naruszeniu zakazu ciążącego na osobie fi zycznej, osobie prawnej 
albo jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej. 

Nowelizacja k.p.a. zredukowała automatyzm nakładania kar administracyjnych (Majczak, 
2017, s. 71; Robakowska, 2017), odstępując od zasady, że kara administracyjna ma charakter 
obiektywny i nakładana jest wskutek naruszenia dyspozycji normy sankcjonowanej. Wprowadzono 
bowiem do k.p.a. dyrektywy wymiaru kary (okoliczności łagodzące i obciążające, które organ obli-
gatoryjnie (Majczak, 2017, s. 71) uwzględnia wymierzając karę (art. 189d k.p.a.), w tym koniecz-
ność uwzględnienia przesłanki winy (w zakresie stopnia przyczynienia się strony do powstania 
naruszenia, ale także w zakresie uwzględnienia siły wyższej – art. 189e k.p.a.). Relatywizacja kary 
administracyjnej zbliża ją do sankcji karnych (Majczak, 2017, s. 71). Co więcej, zgodnie z art. 189f 
§ 1 pkt 1 k.p.a. organ obligatoryjnie odstępuje od nałożenia kary, jeżeli waga naruszenia prawa 
jest znikoma, a strona zaprzestała naruszania prawa; przepis ten wprowadza także do kodeksu 
expressis verbis zasadę ne bis in idem. Ponadto organ może dążyć do odstąpienia od nałożenia 
kary w innych okolicznościach (art. 189f § 2 i 3 k.p.a). Należy też zwrócić uwagę na wprowadzenie 
do k.p.a. przeniesionej z prawa karnego i wykroczeniowego (art. 4 k.k. § 1, art. 2 § 1 k.w. art. 2 
§ 2 k.k.s.) (Wróbel, 2018, s. 1208; Majczak, 2017, s. 71) intertemporalnej zasady lex mitior agit, 
stosowania ustawy względniejszej dla strony (art. 189c k.p.a.). 

Ustawodawca ustalił także nowelizacją k.p.a. zasady przedawnienia nałożenia kary admi-
nistracyjnej (art. 189g i 189h k.p.a.), naliczania odsetek od zaległej kary administracyjnej (defi -
niując ją – art. 189i), a także przedawnienie egzekucji i ulgi w wykonaniu administracyjnej kary 
pieniężnej (art. 189j). 
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IV. Stosowanie przepisów działu IVa k.p.a. do kar antymonopolowych 

Nie ulega wątpliwości, że kary nakładane przez Prezesa UOKiK na podstawie art. 106 
i art. 106a uokik z 2007 r., objęte są defi nicją z art. 189b k.p.a. Są to sankcje mające charakter 
pieniężny, określone ustawą. Nakładający je Prezes UOKiK jest organem administracji publicz-
nej (centralnym organem administracji rządowej), który działa w tym zakresie w drodze decyzji, 
w następstwie naruszenia przepisów uokik z 2007 r. (np. zakazu porozumień ograniczających 
konkurencję określonego w art. 6 i art. 6a uokik z 2007 r.), ciążącego na przedsiębiorcach, którymi 
mogą być osoby fi zyczne, prawne oraz jednostki nieposiadające osobowości prawnej (w zakresie 
wskazanym w defi nicji przedsiębiorcy z art. 4 pkt 1 uokik z 2007 r.). 

Trzeba zatem ustalić, w jakim zakresie przepisy działu IVa k.p.a. mają zastosowanie w po-
stępowaniu przed Prezesem UOKiK. Zgodnie bowiem z art. 189a § 2 k.p.a. nie stosuje się ich, 
jeżeli w przepisach odrębnych uregulowano przesłanki wymiaru administracyjnej kary pieniężnej, 
odstąpienie od nałożenia administracyjnej kary pieniężnej lub udzielenie pouczenia, terminy prze-
dawnienia nakładania administracyjnej kary pieniężnej, terminy przedawnienia egzekucji admi-
nistracyjnej kary pieniężnej, odsetki od zaległej administracyjnej kary pieniężnej oraz udzielanie 
ulg w wykonaniu administracyjnej kary pieniężnej. Oznacza to, że jeżeli łącznie zostały spełnione 
trzy przesłanki, tj.:
1) przedmiotem sprawy jest nałożenie lub wymierzenie administracyjnej pieniężnej, 
2) żaden z obszarów wskazanych w art. 189a § 2 nie został uregulowany odrębnie 
3) oraz nie mają w sprawie zastosowania przepisy wskazane w art. 189a § 3 (wyłączającym 

zastosowanie działu IVa k.p.a. w stosunku do określonych kategorii spraw), 
dział ten stosuje się w całości (Wróbel, 2018, s. 1194). 
Zakres stosowania działu IVa k.p.a. ulega jednak ograniczeniu w przypadku odrębnego ure-

gulowania co najmniej jednego obszaru spośród określonych w art. 189a § 2. Zdaniem A. Wróbla, 
jeżeli odrębne przepisy obejmują wszystkie obszary wskazane w tym przepisie, nie stosuje prze-
pisów działu IVa k.p.a. jako całości (Wróbel, 2018, s. 1195). Nie zgadzam się z tym wnioskiem, 
opierając się na literalnym brzmieniu art. 189a § 2 k.p.a. in fi ne, zgodnie z którym przepisów dzia-
łu IVa nie stosuje się w zakresie uregulowanym w przepisach odrębnych. Ograniczenie zatem, 
a nie wyłączenie stosowania, dotyczy jednego lub więcej, w tym łącznie wszystkich zagadnień 
wymienionych w art. 189a § 2 pkt 1–6 k.p.a. Wystarczające jest przy tym samo odrębne uregulo-
wanie ww. obszarów. Nie musi się ono zakresowo pokrywać z regulacją działu IVa k.p.a. (Wróbel, 
2018, s. 1195–1196). W przypadku odrębnego uregulowania wszystkich obszarów wskazanych 
w art. 189a § 2 k.p.a. stosuje się pozostałe przepisy działu IVa, nawet jeśli ta ramowa regulacja 
ostanie się w tych okolicznościach w szczątkowej postaci (podobnie Sadkowski, 2017, pkt 2).

Wychodząc od powyższego wniosku należy stwierdzić, że dział IVa k.p.a. ma zastosowanie do 
kar pieniężnych nakładanych przez Prezesa UOKiK na podstawie art. 106 i 106a uokik z 2007 r., 
jednakże zastosowanie to ma bardzo ograniczony zakres. 

Po pierwsze, uokik z 2007 r. niewątpliwie reguluje w art. 111 dyrektywy wymiaru kary, w tym 
okoliczności generalnie uwzględnianie przez organ antymonopolowy, a także okoliczności ła-
godzące i obciążające. Wyłącza to zastosowanie art. 189d–189f k.p.a. W przypadku ostatniego 
przepisu, art. 189f, dodatkowo warunki odstąpienia od nałożenia kary w postępowaniu przed 
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Prezesem UOKiK regulują odrębnie przepisy rozdziału 2 działu VIII uokik z 2007 r. dotyczące 
leniency. 

Po drugie, należy uznać, że przepisy uokik z 2007 r. dotyczące przedawnienia wszczęcia 
postępowania przed Prezesem UOKiK (w zakresie praktyk ograniczających konkurencję jest to 
art. 93 uokik z 2007 r.) wyłączają stosowanie art. 189g § 1 (oraz art. 189h) k.p.a. Wyłączenie to 
wynika nie tylko z art. 189a § 2, ale wprost z art. 189g § 2 k.p.a., zgodnie z którym terminu prze-
dawnienia z § 1 nie stosuje się, jeżeli przepisy odrębne przewidują termin, po upływie którego nie 
można wszcząć postępowania w sprawie nałożenia administracyjnej kary pieniężnej lub stwierdze-
nia naruszenia prawa, w następstwie którego może być nałożona administracyjna kara pieniężna. 
Dokładnie z takim przypadkiem mamy do czynienia w art. art. 76, 93, 99f oraz 105 uokik z 2007 r.

Po trzecie, odrębnie uregulowana jest w uokik z 2007 r. kwestia objęta art. 189i k.p.a., tj. za-
ległej kary administracyjnej i odsetek od niej. Zgodnie z art. 112 ust. 3–5 uokik z 2007 r., w razie 
upływu terminu uiszczenia kary nałożonej przez Prezesa UOKiK (czternaście dni od dnia upra-
womocnienia się decyzji), kara podlega ściągnięciu w trybie przepisów egzekucyjnych w admini-
stracji, a odsetek nie pobiera się. 

Po czwarte, zastosowanie art. 189k k.p.a., stanowiącego o ulgach w wykonaniu kary ad-
ministracyjnej, wyłączone jest przez art. 113 uokik z 2007 r., ustalający reguły odroczenia przez 
organ antymonopolowy uiszczenia kary lub rozłożenia jej na raty ze względu na ważny interes 
ukaranego podmiotu, na jego wniosek.

V. Podsumowanie
Jak wynika z powyższej analizy, dział IVa k.p.a. stosuje się do kar pieniężnych nakładanych 

przez Prezesa UOKiK, w tym kar z tytułu naruszenia zakazu porozumień ograniczających kon-
kurencję, w zakresie szczątkowym, tj. jedynie w zakresie art. 189c (zasada lex mitior agit) oraz 
przedawnienia egzekucji kary pieniężnej (art. 189g § 3 i art. 189j k.p.a). 

Niezależnie od zakresu zastosowania działu IVa k.p.a., objęcie kar pieniężnych nakła-
danych przez Prezesa UOKiK tą ramową, acz szczątkową regulacją, szczególnie przez defi -
nicję administracyjnej kary pieniężnej z art. 189b k.p.a., wzmacnia argumenty za przyjęciem 
administracyjnoprawnego charakteru kary antymonopolowej, przy jednoczesnym uznaniu au-
tonomicznie rozumianego charakteru karnego postępowania antymonopolowego z punktu widze-
nia art. 6 EKPC.
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I. Wprowadzenie
Prawna regulacja świadczenia usług turystycznych w prawie polskim wbrew pozorom nie 

jest zjawiskiem nowym1. Pomijając w tym miejscu czas zaborów i okres wcześniejszy, zauważyć 
należy, że wiele regulacji o takim charakterze pojawiło się w okresie międzywojennym, co w ob-
szernej monografi i przedstawił niedawno L. Ćwikła (2011). W okresie powojennym regulacje te 
odpowiadały ogólnemu podejściu państwa do gospodarki i turystyki, które – co do zasady – było 
w szczególności dość niechętne turystyce zagranicznej (z różnym okresowo nasileniem). Począwszy 
od przełomowego roku 1989 należało odpowiedzieć na pytanie, jak regulacje te powinny wyglą-
dać w nowej rzeczywistości społeczno-gospodarczej i prawnej. Po kilkuletniej dyskusji (szerzej: 
Raciborski, 2018) ostatecznie uchwalona została w dniu 29 sierpnia 1997 r. ustawa o usługach 
turystycznych2. Jak wskazuje się w literaturze, podejmując po raz kolejny pracę nad tą ustawą, 
za najpilniejsze uznano regulacje dotyczące ochrony konsumenta usług turystycznych, rozumia-
nej zarówno jako ustalenie standardów świadczenia tych usług przez przedsiębiorców, jak i jako 
określenie warunków zawierania umów z klientami (Raciborski, 1999, s. 12). W ustawie tej osta-
tecznie uregulowano działalność organizatorów turystyki, pośredników turystycznych, agentów 
turystycznych, pilotów wycieczek, przewodników turystycznych oraz podmiotów świadczących 
usługi hotelarskie. Ustawodawca polski po raz pierwszy w sposób tak szeroki aktem prawnym 
o randze ustawy uregulował zasady świadczenia usług turystycznych. Od razu w tym miejscu 
trzeba wskazać, że nie była to regulacja wszystkich usług turystycznych, bo przecież można 
mówić o wielu innych rodzajach usług turystycznych, które zostały w niej pominięte (np. w za-
kresie transportu, gastronomii czy korzystania z „atrakcji turystycznych”), ale regulacja o ściśle 
określonym zakresie przedmiotowym i podmiotowym (Cybula, 2011b, s. 201 i n.). Trzeba jednak 
przyznać, że jednocześnie przyjęto bardzo szeroką defi nicję usług turystycznych, rozumiejąc 
przez to pojęcie: „usługi przewodnickie, usługi hotelarskie oraz wszystkie inne usługi świadczo-
ne turystom lub odwiedzającym” (art. 3 pkt 1 uut). Z uwagi na jej końcowy fragment, zawierający 
zwrot „inne usługi świadczone turystom lub odwiedzającym” defi nicja ta była bardzo szeroka. Jej 
znaczenia nie można jednak przeceniać, ponieważ na gruncie ustawy o usługach turystycznych 
defi nicja ta była prawnie relewantna niemal wyłącznie z punktu widzenia defi nicji pojęcia „imprezy 
turystycznej”, które to pojęcie w szczególności obejmowało połączenie przynajmniej dwóch tak 
rozumianych usług turystycznych. Trafnie zwracano więc uwagę, że mniej istotne jest czy dana 
usługa jest, czy nie jest usługą turystyczną, a ważniejsze jest ustalenie czy świadczenie tej usługi 
jest, czy nie jest regulowane przez ustawę (Zawistowska, 2010, s. 31). 

Wspomniany zakres regulacji wynikał z dwóch okoliczności. Po pierwsze, z toczących się 
od wielu lat dyskusji i prac nad uregulowaniem w prawie polskim „usług turystycznych”, co ogni-
skowało się w środowisku osób związanych z przedsiębiorcami prowadzącymi wskazaną działal-
ność organizatorów turystyki, pośredników turystycznych, agentów turystycznych, przewodników 
turystycznych, pilotów wycieczek oraz podmiotów świadczących usługi hotelarskie. Po drugie, 
z konieczności implementacji w prawie polskim dyrektywy 90/314 w sprawie zorganizowanych 

1 Uzmysławia to chociażby przegląd tytułów artykułów zawartych w pracy Cybula, 2018b. Należy oczywiście pamiętać, że zjawisko turystyki i w kon-
sekwencji usług turystycznych jest zjawiskiem, które pojawiło się dużo później niż same podróże. 
2 Tekst pierwotny: Dz.U. Nr 133, poz. 884; dalej: uut. 
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podróży, wakacji i wycieczek3. Ustawa ta była typową kompleksową regulacją prawną (Radwański 
i Olejniczak, 2013, s. 5). Zawierała regulacje o charakterze administracyjnoprawnym i cywilno-
prawnym. Jednym z jej podstawowych celów była ochrona szeroko rozumianego konsumenta 
usług turystycznych4. W ramach tej ochrony w ustawie wprowadzono m.in. wymagania o cha-
rakterze administracyjnoprawnym, które powinny być spełnione przez podmioty zainteresowa-
ne świadczeniem tego rodzaju usług w zakresie określonym przez ustawę. Wymagania te były 
określone stosunkowo szeroko i rygorystycznie. W literaturze jeszcze przed uchwaleniem ustawy 
prognozowano, że tak szeroki zakres regulacji administracyjnoprawnej w przyszłości powinien 
ulegać zmniejszeniu, pod warunkiem ukształtowania się silnych struktur samorządu gospodar-
czego – izb gospodarczych i stowarzyszeń zawodowych (Raciborski, 1995, s. 19). I choć nieste-
ty trudno mówić o ukształtowaniu się takich struktur wśród przedsiębiorców świadczących tego 
rodzaju usługi5 (Cybula i Cybula, 2006, s. 441; Snażyk i Szafrański, s. 174 i n.), to jednak regu-
lacja administracyjnoprawna wykazywała tendencję do zawężania. Odpowiadało to też zmianom 
występującym na rynku w kontekście oceny, że w warunkach gospodarki rynkowej, zwłaszcza 
gdy nie jest ona w pełni ukształtowana, państwo może mieć odpowiednio legitymowany interes 
w stworzeniu takich ram prawnych obrotu gospodarczego, które pozwolą ograniczyć niekorzystne 
konsekwencje mechanizmów wolnorynkowych, jeżeli ujawnią się one w sferze, która nie może 
pozostać obojętna dla państwa ze względu na ochronę powszechnie uznawanych wartości (tak 
Żurawik, 2013, s. 462). W literaturze trafnie zwraca się uwagę, że potrzeba ochrony konsumenta 
tych usług musi uwzględniać jednocześnie swobodę przedsiębiorców w korzystaniu z przyzna-
nej im wolności gospodarczej, a jednoczesne uwzględnianie obydwu tych założeń powoduje, iż 
prawne uregulowanie świadczenia usług turystycznych nie jest sprawą prostą (Wojtczak, 2018, 
s. 8). Rzeczą ustawodawcy jest więc w tym obszarze wyważenie tych zasad i oparcie regulacji 
na rozsądnym kompromisie (Szydło, 2004).

Ustawa o usługach turystycznych w okresie późniejszym była wielokrotnie nowelizowana. 
Przyczyny nowelizacji są złożone, niektóre miały charakter związany z ogólnymi procesami re-
formy przepisów regulujących prowadzenie działalności gospodarczej, które z pewnością są 
zbyt częste (zob. np. Katner, 2019, s. 5 i n.), inne związane były bezpośrednio z problematyką 
i specyfi ką usług turystycznych. Na kształt zmian w omawianym zakresie znaczący wpływ miało 
przede wszystkim pięć następujących źródeł. 

Po pierwsze, przepisy uchwalonej w tym samym roku co ustawa o usługach turystycznych 
Konstytucji RP6, które „promieniowały” również na regulacje usług turystycznych, zwłaszcza 
przepisy odnoszące się do dopuszczalnych ograniczeń wolności działalności gospodarczej oraz 
ochrony konsumenta. Konstytucja jako zasadę ustrojową, a jednocześnie jako publiczne prawo 
podmiotowe7, wprowadziła zasadę wolności działalności gospodarczej (art. 20). Jej ograniczenie 
3 Dyrektywa Rady z 13 czerwca 1990 r. w sprawie zorganizowanych podróży, wakacji i wycieczek (Dz. Urz. WE L 158 z 23.06.1990, s. 59; Dz. Urz. UE 
Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 10, s. 132) (dalej: dyrektywa 90/314).
4 Zob. np. wypowiedź S. Piśko i J. Raciborskiego: „Celem nadrzędnym ustawy jest ochrona interesów konsumenta” (Piśko i Raciborski, 1998, s. 5).
5 Na marginesie można zauważyć, że w literaturze brakuje czasem krytycznego spojrzenia na działalność „turystycznego” samorządu gospodarczego. 
Zdarza się, że w poważnych publikacjach jako obraz działalności danej organizacji wskazuje się nie to, czym organizacja tak naprawdę się zajmuje, ale 
to jaki kształtuje o tym wizerunek medialny. Obraz bywa czasem dość zróżnicowany. Przykładowo Polska Izba Turystyki przez szereg lat informowała na 
swojej stronie internetowej, że jedną z korzyści członkostwa w tej izbie jest otrzymanie Certyfi katu członka PIT, który jest wydawany „w oparciu o zasady 
Kodeksu Etyki członków Izby”. Po wielu miesiącach dociekań, autorowi niniejszego artykułu udało się jednak ustalić, że takiego Kodeksu Etyki jednak 
nie było (Cybula, 2011a). 
6 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze zm.) (dalej: Konstytucja RP). 
7 Zob. wyr. TK z 11 marca 2015 r., P 4/14. 
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jest dopuszczalne tylko w drodze ustawy i tylko ze względu na ważny interes publiczny (art. 22). 
Jak wskazał Trybunał Konstytucyjny w wyroku z 17 grudnia 2003 r. (SK 5/02) odnośnie do kategorii 
interesu publicznego „Przy ustaleniu jego zawartości muszą być brane pod uwagę inne regula-
cje konstytucyjne, a także hierarchia wartości wynikająca z koncepcji demokratycznego państwa 
prawnego. Niewątpliwie do kategorii »interesu publicznego« zaliczyć należy te wartości, które są 
wskazywane w art. 31 ust. 3 Konstytucji, w tym też ochronę wolności i praw innych osób”. Nie 
ulega wątpliwości, że regulacją, która powinna być również brana pod uwagę w tym aspekcie jest 
wynikająca z art. 76 Konstytucji RP8 zasada ochrony konsumentów (zob. Wiącek 2018, s. 282 i n.). 
Przepis ten nakłada na ustawodawcę zwykłego obowiązek stworzenia „nakazów, zakazów i pro-
cedur o charakterze prewencyjnym i następczym, prowadzących do wyrównania szans i zniwe-
lowania defi cytu wiedzy, które są wywoływane przez masowość obrotu, ekonomicznie silniejszą 
pozycję kontrahentów oraz dynamikę zmian ekonomicznych i prawnych” (Podkowik, 2015, s. 77). 
Mechanizmy tej ochrony mogą mieć co do zasady charakter prywatnoprawny, jak i publicznopraw-
ny9. Oprócz problematyki wolności działalności gospodarczej należy również wskazać na zawartą 
w art. 65 Konstytucji RP zasadę wolności wyboru i wykonywania zawodu, która była podnoszona 
w omawianym kontekście w przypadku przede wszystkim zawodu przewodnika turystycznego. 

Po drugie, zwrócić należy uwagę na regulacje unijne, w tym zwłaszcza na wspomnianą dyrek-
tywę 90/314 w sprawie zorganizowanych podróży, wakacji i wycieczek, która została zastąpiona 
dyrektywą 2015/2302 w sprawie imprez turystycznych i powiązanych usług turystycznych10, dy-
rektywę 2006/123 dotyczącą usług na rynku wewnętrznym11 oraz dyrektywę 2005/36 w sprawie 
uznawania kwalifi kacji zawodowych12. W szczególności należy wskazać na występujący w niektó-
rych obszarach problem niezgodności prawa polskiego z tymi dyrektywami. O takiej niezgodności 
można mówić także obecnie w przypadku dyrektywy 2015/2302, co rodzi konieczność wprowa-
dzenia zmian do obowiązujących przepisów (zob. np. Cybula, 2018a). Należy też zwrócić uwa-
gę na inny charakter obowiązków implementacyjnych w przypadku dwóch pierwszych dyrektyw 
z uwagi na inny ich charakter. Dyrektywa 90/314 była dyrektywą implementacji minimalnej, zaś 
dyrektywa 2015/2302 oparta jest na zasadzie harmonizacji maksymalnej (dopuszcza ona jednak 
w ograniczonym zakresie pewne warianty regulacji). 

Po trzecie, wskazać należy na ogólniejsze procesy zmian przepisów polskiego prawa go-
spodarczego. Z chwilą wejścia w życie ustawy o usługach turystycznych obowiązywała ustawa 
z 23 grudnia 1988 r. o działalności gospodarczej13. Ustawa ta została zastąpiona ustawą z 19 li-
stopada 1999 r. – Prawo działalności gospodarczej14. Następnie tę ostatnią zastąpiła ustawa 

 8 Zgodnie z tym przepisem „Władze publiczne chronią konsumentów, użytkowników i najemców przed działaniami zagrażającymi ich zdrowiu, prywat-
ności i bezpieczeństwu oraz przed nieuczciwymi praktykami rynkowymi. Zakres tej ochrony określa ustawa”. 
 9 Ustawodawca zwykły wydając akt prawny, który ma realizować postulat wskazany w art. 76 Konstytucji RP, musi dokonać oceny, czy mechanizm 
prywatnoprawny będzie wystarczający, czy też powinien on zostać uzupełniony lub nawet zastąpiony mechanizmem o charakterze publicznoprawnym 
(por. Podkowik, 2015, s. 77). 
10 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Radu (UE) 2015/2302 z 25 listopada 2015 r. w sprawie imprez turystycznych i powiązanych usług 
 turystycznych, zmieniająca rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 i dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/83/UE oraz uchylająca dyrektywę 
Rady 90/314/EWG, Dz. U. UE, L 326 z 11 grudnia 2015 r.; dalej: dyrektywa 2015/2302. 
11 Dyrektywa 2006/123/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 12 grudnia 2006 r. dotycząca usług na rynku wewnętrznym, Dz. Urz. UE, L 376 
z 27 grudnia 2006 r.
12 Dyrektywa 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 7 września 2005 r. w sprawie uznawania kwalifi kacji zawodowych, Dz. Urz. UE, L 255, s. 22. 
13 Tekst pierwotny: Dz.U. Nr 41, poz. 324 ze zm. 
14 Dz.U. Nr 101, poz. 1178. 
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z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej15. Ostatnia zmiana w tym zakresie została 
wprowadzona w związku ze zmianą tej ustawy przez ustawę z 6 marca 2018 r. – Prawo przed-
siębiorców16. Istotne zmiany wprowadzone zostały także w związku z wejściem w życie ustawy 
z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów17.

Po czwarte, przeobrażeniu w tym czasie podlegała również administracja publiczna, co wpły-
nęło m.in. na zmianę właściwości organów w niektórych sprawach związanych z usługami tury-
stycznymi (np. z dniem 1 stycznia 2006 r. przewidziane w tej ustawie zadania wojewody przejął 
marszałek województwa18). 

Po piąte, niektóre zmiany były wprowadzane w związku z uwzględnieniem zgłaszanych po-
stulatów ze strony doktryny, przedstawicieli administracji samorządowej oraz ze strony środowiska 
przedsiębiorców. Stosunkowo w niewielkim stopniu zmiany te wynikają z uwzględnienia głosów 
konsumentów. Środowisko konsumentów w tym zakresie jest słabo reprezentowane, co wynika 
z wielu czynników, a w tym miejscu można to jedynie zasygnalizować. 

Z dniem 1 lipca 2018 r. ustawa o usługach turystycznych poddana została zmianom najdalej 
idącym. Z tym dniem weszła w życie ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych 
i powiązanych usługach turystycznych19. Zmieniła ona nazwę ustawy o usługach turystycznych na 
ustawę o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych. 
Znaczna część jej regulacji dotycząca działalności organizatorów turystyki oraz agentów turystycz-
nych została „przeniesiona” w zmodyfi kowanym zakresie do ustawy o imprezach turystycznych 
i powiązanych usługach turystycznych. Na gruncie wskazanych wyżej ustaw zaobserwować moż-
na – jak wyżej wskazano – trwającą od lat tendencję do liberalizacji rynku usług turystycznych, 
przejawiającą się zmniejszaniem wymogów o charakterze administracyjnoprawnym dla podmio-
tów świadczących te usługi. Jest to tendencja, co do której wskazać można na pewne wyjątki, 
a nie wyłącznie jednokierunkowa polityka ustawodawcy. Wyjątki te podyktowane są wymogami 
wynikającymi z prawa unijnego, o czym mowa jest w dalszej części opracowania. Celem niniej-
szego artykułu jest przedstawienie tego procesu i jego ocena z punktu widzenia przede wszystkim 
perspektywy interesu konsumenta tych usług. Zważywszy na ograniczone ramy artykułu i jego 
cel, uwagi te mają charakter syntetyczny. Ich zamierzeniem jest wskazanie pewnego procesu, 
tendencji, jak również nasuwających się pytań, a nie szczegółowa analiza poszczególnych re-
gulacji odnoszących się do warunków wykonywania działalności w zakresie świadczenia usług 
turystycznych, co wymaga odrębnych opracowań. 

Wspomniany interes konsumenta, jak trafnie zwraca się uwagę w literaturze, stanowi przesłankę 
ochrony prawnej i wyznacza jej stosowne granice (Wieczorek, 1999, s. 469). Wprowadzenie prze-
pisów ochronnych wynika z obiektywnej oceny ustawodawcy, który w danym obszarze dostrzega 
potrzebę ochrony konsumenta za uzasadnioną i słuszną (Szydło, 2004). Do podlegających ochro-
nie prawnej interesów konsumentów zalicza się: 1) interes wyrażający się w potrzebie istnienia 
przejrzystych i niezakłóconych warunków działania na rynku; 2) interes w uzyskaniu rzetelnej, 

15 Dz.U. Nr 173, poz. 1807. 
16 Dz.U. poz. 46 ze zm. 
17 Dz.U. 2013, poz. 829; dalej: ustawa deregulacyjna. 
18 Na mocy ustawy z 29 lipca 2005 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej, 
Dz.U. Nr 175, poz. 1462. 
19 Dz.U. 2017, poz. 2361 ze zm.; dalej: uit.
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pełnej i prawdziwej informacji; 3) interes w istnieniu skutecznej ochrony przed niebezpieczeństwami 
grożącymi zdrowiu i życiu konsumenta; 4) interes ekonomiczny przejawiający się potrzebą w pełni 
świadomego uczestnictwa w transakcji zawieranej z przedsiębiorcą, przy całkowitym rozumieniu 
rzeczywistego sensu ekonomicznego i prawnego warunków, na jakich konsument zawiera umo-
wę (za: Szydło, 2004, s. 4 i n.). Pojęcie „konsumenta” w tym miejscu rozumiane jest w znaczeniu 
przyjmowanym w przywołanym art. 76 zd. 1 Konstytucji RP. Jak podkreśla się zgodnie w doktrynie 
i orzecznictwie, pojęcie „konsumenta” w tym przypadku powinno być rozumiane autonomicznie 
i szeroko. Jak zwrócił uwagę Trybunał Konstytucyjny w wyroku z 13 września 2005 r. (K 38/04), 
przepis ten stanowi podstawę do wskazania, że obowiązki ochronne spoczywające na władzach 
publicznych obejmują konieczność zapewnienia określonych, minimalnych gwarancji ustawo-
wych wszelkim podmiotom, w szczególności osobom fi zycznym, które, jakkolwiek ich stosunki 
są kształtowane na zasadzie autonomii woli, to jednak zajmują słabszą pozycję, przede wszyst-
kim ekonomiczną w ramach ich relacji z profesjonalnymi uczestnikami gry rynkowej. Zakres tej 
ochrony – co wyraźnie wskazano w zd. 2 art. 76 Konstytucji RP – określa ustawa. Nie powinno 
ulegać wątpliwości, że zarówno ustawa o usługach turystycznych, jak i obecnie obowiązujące: 
ustawa o usługach hotelarskich oraz o usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycz-
nych, jak również ustawa o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych są 
instrumentami ochrony tak rozumianego konsumenta (a nie np. tylko konsumenta w rozumieniu 
art. 221 k.c.), mimo że samo pojęcie „konsumenta” w tych aktach prawnych występuje raczej w spo-
sób przypadkowy. W ustawie o usługach turystycznych pojęcie to występowało jedynie w art. 11, 
zgodnie z którym „w zakresie nieuregulowanym ustawą do umów z klientami zawieranych przez 
organizatorów turystyki i pośredników turystycznych stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz 
inne przepisy dotyczące ochrony konsumenta”. Należy jednak zauważyć, że w ustawie tej wystę-
powało pojęcie „klienta”, które było odpowiednikiem pojęcia „konsumenta” w dyrektywie 90/314. 
Pojęcie „konsumenta” zostało zastąpione pojęciem „klienta”, z uwagi specyfi czny w stosunku 
do innych defi nicji tego pojęcia jego zakres. Co ciekawe, tego rodzaju zabieg przeprowadził też 
ustawodawca unijny w dyrektywie 2015/2302. W zd. ostatnim pkt. 7 preambuły wskazano, że 
„W celu uniknięcia nieporozumień w związku z defi nicją pojęcia »konsument«, używaną w innych 
przepisach Unii osoby objęte ochroną na podstawie niniejszej dyrektywy należy określać jako 
»podróżnych«”20. W ustawie o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych 
pojęcie „klienta” zostało zastąpione pojęciem „podróżnego”. W ustawie tej nie ma już zasadnie 
odwołania na wzór art. 11 uut, które niewiele wnosiło, a było źródłem dodatkowych wątpliwości 
interpretacyjnych (por. Gwoździcka-Piotrowska, 2008). Pojęcie „konsumenta” występuje natomiast 
w kilku miejscach tej ustawy21, co jednak nie ma istotnego znaczenia z punktu widzenia tematu 
niniejszego artykułu, trudno bowiem wyprowadzać z nich jakąś ogólną politykę czy nawet zało-
żenia w zakresie ochrony konsumenta tych usług. 

Omawiana problematyka jest istotna nie tylko z perspektywy prawa publicznego, ale ma ona 
także fundamentalne znaczenie z perspektywy wyrażonej w art. 3531 kodeksu cywilnego cywilno-
prawnej swobody umów. Jednym z jej przejawów jest swoboda w zakresie wyboru kontrahenta, 
z którym osoba chce zawrzeć umowę, w tym przypadku umowę o świadczenie usług turystycznych. 

20 Zob. krytyczne uwagi Gnela, 2018, s. 178 i n. 
21 Są to: art. 24 ust. 7 pkt 1, art. 24 ust. 4 pkt 1, art. 42 ust. 4 pkt 5, art. 42 ust. 12, art. 47 ust. 7 oraz art. 70.
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Wprowadzenie wymagań o charakterze administracyjnoprawnym z natury rzeczy formalnie tę 
swobodę ogranicza, dopuszczając możliwość zawarcia określonych umów tylko z podmiotami, 
które te wymagania spełniają. Zawarcie umowy z podmiotem, który wymagań tych nie spełnia, 
może rodzić różnego rodzaju konsekwencje prawne, z nieważnością umowy włącznie22. 

Kończąc uwagi wprowadzające, należy również zwrócić uwagę na zmieniający się model 
polskiego konsumenta usług turystycznych, który również powinien być brany pod uwagę przy 
ocenie przyjmowanych w tym obszarze regulacji prawnych (szerzej Podemski, 2011). W związku 
z dużą dynamiką przyjazdów zagranicznych do Polski nie można też wprowadzać regulacji, które 
byłyby przez swoją oryginalność nieczytelne dla turysty zagranicznego. Znaczny wzrost liczby tych 
przyjazdów i brak częstych doniesień medialnych o problemach organizacyjnych tych turystów 
pokazuje, iż regulacje te pełnią swe funkcje co do zasady w odpowiedni sposób. Zmienia się też 
podejście przedsiębiorców w zakresie działań marketingowych, z tendencją do przechodzenia 
od marketingu transakcyjnego do marketingu relacyjnego, co wpływa na sposób podejścia do 
konsumenta23. Należy też wskazać, że nowym zjawiskiem wcześniej niespotykanym w takiej skali 
jest zjawisko swego rodzaju kontroli społecznej innej niż kontrola prawna. Polega ona na funkcjo-
nowaniu na różnego rodzaju portalach internetowych systemów ocen, które z założenia wpływają 
na jakość świadczonych przez przedsiębiorców usług. Prowadzi to do wykreowania specyfi cznego 
instrumentu kontroli społecznej, co jest ewenementem, jeżeli weźmiemy pod uwagę, że socjolo-
gowie prawa wskazują, iż w Polsce inne rodzaje kontroli społecznej niż prawna nie funkcjonują 
odpowiednio24. Okazuje się bowiem, że w dobie Internetu i funkcjonujących w nim zasad tego 
rodzaju kontrola społeczna może działać i co do zasady odpowiednio spełniać swą funkcję. Dla 
wielu przedsiębiorców to, co mogą napisać ich klienci w Internecie na temat świadczonej im usługi 
w większym stopniu wpływa na ich projakościowe podejście niż jakakolwiek forma reglamentacji 
działalności gospodarczej25.

II. Ewolucja warunków świadczenia usług organizatorów turystyki, 
pośredników turystycznych, agentów turystycznych i przedsiębiorców 

ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych
Ustawa o usługach turystycznych wyróżniła działalność organizatorów turystyki, pośredników 

turystycznych oraz agentów turystycznych. O ile w przypadku działalności agentów turystycznych 
ustawodawca przyjmował konsekwentnie, że jest to tzw. działalność wolna26, o tyle w przypadku 
organizatorów turystyki i pośredników turystycznych27 ustawodawca przyjmował, a w przypadku 
22 Problematyka ta, choć niezwykle ciekawa, z uwagi na przedmiot i cel artykułu w tym miejscu dalej nie będzie analizowana. Z pewnością zasługuje 
ona na odrębne opracowanie. 
23 Jak wskazuje J. Szumilak, „O ile w marketingu transakcyjnym wysiłek sprzedającego jest skierowany na doskonalenie systemu marketingowego 
w celu sprawnego i skutecznego zamykania (fi nalizacji) transakcji, o tyle w marketingu relacyjnym punkt ciężkości położony jest na budowanie i kształto-
wanie długoterminowych więzi sprzedającego już nie z nabywcą, ale raczej z personalnie zidentyfi kowanym konsumentem i utrzymywanie z nim stałego 
dialogu (…) Jednocześnie konsument otrzymując produkt specyfi czny, bo dostosowany do indywidualnych potrzeb, jest bardziej skłonny do akceptacji 
długookresowego partnerstwa. Podtrzymywanie partnerstwa oznacza bowiem mniejsze ryzyko oportunistycznego zachowania dostawcy usługi i ponie-
sienia przez konsumenta kosztów transakcyjnych ex post” (Szumilak 2007, s. 20–21). 
24 Zob. np. wypowiedź W. Staśkiewicza (2003, s. 166): „Sprawą znacznie ważniejszą jest natomiast inna kwestia – czy obecnie w Polsce funkcjonują 
należycie pozostałe formy kontroli społecznej? Wiele wskazuje na to, że nie”. 
25 Przykładowo w uruchomionej niedawno usłudze Uber Black kierowca samochodu ma średnią ocen pasażerów nie mniejszą niż 4,8 (Samcik, 2019). 
26 Trudno się zgodzić ze stanowiskiem A. Żywickiej, że w związku z tym, iż w świetle ustawy o usługach turystycznych działalność agentów turystycz-
nych nie była działalnością regulowaną to „Jest to luka w przepisach, którą należy uzupełnić” (Żywicka, 2013, s. 238). 
27 Niezrozumiałe jest twierdzenie A. Żywickiej, iż ta reglamentacja „dotyczy tylko niektórych rodzajów świadczeń działalności organizatorów turystyki 
i pośredników turystycznych” (Żywicka, 2013, s. 16). Albo coś jest działalnością organizatora turystyki lub pośrednika turystycznego i w konsekwencji 
objęte jest to reglamentacją, albo też nie jest to działalnością organizatora lub pośrednika turystycznego i nie jest objęte reglamentacją. Być może Autorka 



4747 Piotr Cybula            O ewolucji warunków świadczenia usług turystycznych z perspektywy interesu konsumenta

internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 2019, nr 2(8)        www.ikar.wz.uw.edu.pl        DOI: 10.7172/2299-5749.IKAR.2.8.4

organizatora turystyki dalej przyjmuje, że istnieje potrzeba reglamentacji tej działalności28 (działal-
ność pośrednika turystycznego obecnie nie jest uregulowana). Przepisy w tym zakresie niestety 
zmieniały się wyjątkowo często, co nie sprzyjało stabilności prowadzenia działalności gospodar-
czej w tym obszarze. 

W zakresie działalności organizatorów turystyki, tj. przedsiębiorców organizujących imprezy 
turystyczne, i pośredników turystycznych w pierwszej kolejności należy zauważyć, że ustawodawca 
dwukrotnie zmienił formę reglamentacji ich działalności (szerzej: Cybula, 2008). Zgodnie z pier-
wotnym brzmieniem ustawy o usługach turystycznych do prowadzenia tego rodzaju działalności 
gospodarczej wymagane było uzyskanie koncesji. Następnie wymóg ten w roku 199929 został 
zmieniony na zezwolenie, a w roku 2004 r.30 – na wpis do rejestru działalności regulowanej. Z jednej 
strony, z uwagi na charakter tych form reglamentacji, można mówić więc o pewnym złagodzeniu 
regulacji. Z drugiej jednak – trafnie zwraca się uwagę, że zmiana regulacji z zezwolenia na wpis 
do rejestru do działalności regulowanej to jedynie pozorna korzyść dla przedsiębiorców, ponieważ 
wielu przedsiębiorców, zwłaszcza w sytuacjach, w których warunki rozpoczęcia działalności są 
liczne i rozbudowane, wolałoby mieć pewność, że spełniają te wymagania, niż gdyby miało się 
okazać, iż istnieją pewne braki stwierdzone dopiero w wyniku kontroli prowadzonej działalności 
(tak Snażyk, Szafrański, 2018, s. 147). Poza tym, model tej reglamentacji w tym przypadku jest 
specyfi czny. W literaturze bowiem wskazuje się, że wystarczającą podstawą dla osoby ubiega-
jącej się o wpis do rejestru działalności regulowanej jest złożenie wniosku oraz oświadczenia 
o spełnieniu warunków, nie ma potrzeby dołączania dodatkowych dokumentów31. Tymczasem 
model działalności regulowanej dla organizatorów turystyki i pośredników turystycznych zakładał 
i obecnie zakłada dla organizatorów turystyki obowiązek przedstawienia wraz z wnioskiem o wpis 
dokumentu umowy zabezpieczającej (Cybula, 2008, s. 116 i n.). 

W literaturze przedstawione zostało stanowisko wskazujące na konieczność powrotu do 
instrumentu koncesji (Nesterowicz, 2006). Postulat ten nie zasługuje jednak na uwzględnienie. 
Został on przedstawiony w związku z serią upadłości biur podróży. Wydaje się jednak, że istota 
problemu nie sprowadza się do tego czy formą reglamentacji jest koncesja, czy jest to działalność 
regulowana. Sprawny mechanizm zabezpieczenia fi nansowego może funkcjonować w obydwu 
przypadkach, co zależy od przepisów, który go regulują. Ostatnie zmiany legislacyjne, o których 
mowa poniżej, wskazują, iż możliwe jest poprawne funkcjonowanie tego zabezpieczenia także 
w przypadku działalności regulowanej. Z przyczyn wyżej wskazanych na chwilę obecną nie prze-
konuje też stanowisko, że większą kontrolę niż Minister Sportu i Turystyki czy marszałek woje-
wództwa może sprawować Polska Izba Turystyki (odmiennie Nesterowicz, 2006). 

miała na myśli to, że przedsiębiorcy posiadający status organizatora turystyki lub pośrednika turystycznego mogą także podejmować inną działalność, ale 
wówczas nie jest to przecież „świadczenie organizatorów turystyki i pośredników turystycznych”. Używanie pojęć „organizator turystyki” czy „pośrednik 
turystyczny” jest bowiem prawnie relewantne tylko w zakresie działalności związanej z reglamentacją. 
28 W literaturze wyrażone zostało stanowisko, że płynące z ustawy o usługach turystycznych wymogi stawiane organizatorom turystyki i pośrednikom 
turystycznym „nie mogą być klasyfi kowane jako ograniczające wolność gospodarczą” (Wojtczak, 2018, s. 14). Ze stanowiskiem tym trudno się zgodzić, 
bowiem istota tych wymagań sprowadza się właśnie do ograniczenia wolności gospodarczej. Czym innym jest natomiast to, czy wymagania te są uza-
sadnione, zwłaszcza w świetle wskazanego w art. 22 Konstytucji RP interesu publicznego (zob. Szydło, 2016, komentarz do art. 22 Konstytucji RP). 
Z drugiej strony Autor ten do ograniczeń działalności gospodarczej zalicza zasadę ograniczającą swobodę zawieranych z klientami umów o świadczenie 
usług turystycznych (Wojtczak, 2018, s. 15), nie dostrzegając, że stawiane organizatorom turystyki i pośrednikom turystycznym wymagania są jednym 
z elementów ograniczających tę swobodę. 
29 Zob. ustawę z 10 kwietnia 1999 r. o zmianie ustawy o usługach turystycznych, Dz.U. Nr 40, poz. 401. 
30 Zob. ustawę z 2 lipca 2004 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej, Dz.U. Nr 173, poz. 1808 ze zm. 
31 Tak np. Z. Snażyk i A. Szafrański (2018, s. 147), którzy wskazują, że przedsiębiorca poza wnioskiem o wpis i oświadczeniem o spełnieniu warunków 
„Nie musi dołączać żadnych dodatkowych dokumentów”. 
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Zmieniały się również warunki, które należało spełnić, aby prowadzić tego rodzaju działal-
ność gospodarczą (szerzej: Cybula, 2008). Z jednej strony liczbowo je ograniczano, z drugiej 
zaś – wzmacniano ochronę na wypadek niewypłacalności organizatora turystyki i pośrednika 
turystycznego. Zgodnie z pierwotnym brzmieniem ustawy o usługach turystycznych koncesja 
organizatora turystyki i koncesja pośrednika turystycznego była udzielana, jeżeli przedsiębiorca 
występujący o koncesję spełniał następujące warunki: 1) organizowanie imprez turystycznych 
lub wykonywanie pośrednictwa turystycznego stanowiło podstawowy przedmiot jego działalności 
lub było wyodrębnione organizacyjnie; 2) zapewnił kierowanie działalnością wymienioną w pkt. 1 
oraz działalnością samodzielnie dokonujących czynności prawnych oddziałów, fi lii i ekspozytur 
przez osoby: a) posiadające odpowiednie wykształcenie i praktykę, które były szczegółowo okre-
ślone w art. 6 ustawy; b) nie karane za przestępstwa przeciwko życiu, zdrowiu i dokumentom; 
3) przedstawił dowód zapewnienia pokrycia kosztów powrotu klienta do kraju, w wypadku gdy 
organizator turystyki wbrew obowiązkowi nie zapewnia tego powrotu, a także na pokrycie zwrotu 
wpłat wniesionych przez klientów w razie niewykonania zobowiązań umownych w formie: a) umo-
wy gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej albo b) umowy ubezpieczenia odpowiedzialności 
cywilnej na rzecz klientów; 4) dysponował lokalem odpowiednim do prowadzonej działalności 
(art. 5 ust. 1). Należy podkreślić, że z wymienionych warunków jedynie obowiązek posiadania 
odpowiedniego zabezpieczenia fi nansowego dla organizatora turystyki wynikał wyraźnie z dyrek-
tywy 90/314. Wprowadzenie pozostałych obowiązków było autonomiczną decyzją ustawodawcy 
polskiego, wynikającą przede wszystkim z przyjęcia założenia, że jest to konieczne z uwagi na 
interes konsumentów korzystających z tego rodzaju usług. 

Po wejściu w życie wspomnianej nowelizacji ustawy o usługach turystycznych z 10 kwietnia 
1999 r. wymagania te zostały ograniczone do: 1) zapewnienia kierowania działalnością przedsię-
biorstwa oraz działalnością jego jednostek organizacyjnych samodzielnie dokonujących czynno-
ści prawnych, przez osoby posiadające wspomniane wykształcenie i praktykę oraz niekarane za 
przestępstwa przeciwko zdrowiu i życiu, wiarygodności dokumentów, mieniu oraz przeciwko ob-
rotowi gospodarczemu; 2) przedstawienia dowodu zapewnienia pokrycia kosztów powrotu klienta 
do kraju, w wypadku gdy organizator turystyki, wbrew obowiązkowi, nie zapewnił tego powrotu, 
a także dowodu na pokrycie zwrotu wpłat wniesionych przez klientów w razie niewykonania zo-
bowiązań umownych, we wskazanej wyżej postaci. 

Kolejnym istotnym krokiem w zakresie liberalizacji wymagań było zniesienie na mocy ustawy 
o zmianie ustawy z dnia 29 kwietnia 2010 r. o usługach turystycznych oraz o zmianie ustawy – 
Kodeks wykroczeń wymagań dla osób kierujących działalnością przedsiębiorcy32. Ustawa ta 
weszła w życie z dniem 17 września 2010 r. Zniesienie tych wymagań należy ocenić pozytywnie. 
Przede wszystkim wynika to z tego, że sposób ich ujęcia i możliwości wprowadzania fi kcyjnych 
osób spełniających te wymagania w ograniczony sposób realizował założony cel, nie dawał gwa-
rancji rzetelnego wykonywania obowiązków przedsiębiorcy (Żywicka, 2013, s. 80)33. 

32 Dz.U. Nr 106, poz. 672. 
33 W literaturze zaproponowano wprowadzenie „na wzór egzaminów dla pilotów wycieczek i przewodników turystycznych” egzaminów dla kierowników 
„biur podróży czy hotelu”. W ocenie Autorki tej propozycji zmusiłoby to już na etapie rekrutacji do praktycznej weryfi kacji kwalifi kacji potencjalnej osoby. 
Autorka ta wskazuje, że egzaminy nie musiałyby mieć tak sformalizowanego przebiegu, jak egzaminy dla przewodników i pilotów, przeprowadzenie 
krótkiego sprawdzianu kwalifi kacji leżałoby bowiem w gestii przedsiębiorcy, który obligatoryjnie przedkładałby stosowną informację z przeprowadzonych 
czynności do organu rejestrowego, po fakcie zatrudnienia kierownika. Miałoby to doprowadzić do efektywniejszego zarządzania przedsiębiorstwem 
turystycznym, a tym samym lepszej ochrony interesów konsumentów (Żywicka, 2013, s. 80). Stanowisko to nie jest przekonujące. Interes publiczny nie 
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Jak wyżej wspomniano, wskazanemu wyżej procesowi liberalizacji wymagań w zakresie 
działalności organizatorów turystyki i pośredników turystycznych towarzyszył jednocześnie pro-
ces odwrotny w zakresie ich obowiązków odnośnie do ochrony klienta na wypadek ich niewypła-
calności. Przyjęty w ustawie o usługach turystycznych standard ochrony w tym zakresie, mimo 
podejmowanych prób uszczelniania systemu, przez kilkanaście lat obowiązywania tej ustawy nie 
zapewniał konsumentom odpowiedniego z punktu widzenia art. 7 dyrektywy 90/31434 poziomu 
ochrony35, co doprowadziło m.in. do licznych procesów odszkodowawczych poszkodowanych 
klientów wobec Skarbu Państwa w związku z wadliwie implementowaną w tym zakresie dyrek-
tywą 90/31436. Działania w celu odzyskania środków podejmowali zresztą nie tylko konsumenci 
(co do zasady skutecznie), lecz także dwa województwa, które podjęły próby odzyskania kosz-
tów fi nansowej pomocy udzielonej klientom w sytuacji, gdy posiadane przez organizatorów tu-
rystyki zabezpieczenia fi nansowe na wypadek niewypłacalności okazały się niewystarczające 
na zapewnienie sprowadzenia klientów do kraju, co nie skończyło się dla nich powodzeniem37. 
Ostatecznie po wielu latach wahań i dyskusji ustawodawca polski zdecydował się na wprowa-
dzenie drugiego w stosunku do dotychczasowego fi lara ochrony – powołany został Turystyczny 
Fundusz Gwarancyjny38. Wspomniany proces uszczelniania systemu włącznie z Turystycznym 
Funduszem Gwarancyjnym doprowadził do powstania nowych obowiązków dla przedsiębiorców 
(szerzej zob. Orzechowska, 2018, s. 73 i n.), które – co do zasady – były w pełni uzasadnione 
z uwagi na wspomniany unijny standard ochrony. Słabością wprowadzanych zmian w tym zakresie 
było to, że ustawodawca nie uwzględnił w odpowiednim stopniu tysięcy wcześniej poszkodowa-
nych w takich okolicznościach konsumentów, którym pozostała przede wszystkim możliwość do-
chodzenia roszczenia odszkodowawczego od Skarbu Państwa w związku z wadliwie wdrożonym 
w prawie polskim art. 7 dyrektywy 90/314. Jak w przypadku każdej sprawy odszkodowawczej 
wobec Skarbu Państwa nie jest to droga prosta. Dodatkowym problemem jest w tym przypadku 

przemawia za wprowadzeniem tego rodzaju wymogów, a przekonanie, że takie egzaminy mogłyby zapewnić lepszą ochronę interesów konsumentów 
w świetle doświadczenia życiowego jest po prostu naiwne. 
34 Zgodnie z jego treścią: „Na wypadek swojej niewypłacalności organizator i/lub punkt sprzedaży detalicznej, będący stroną umowy, powinni zapew-
nić dostateczne zabezpieczenie umożliwiające zwrot nadpłaconych pieniędzy oraz powrót konsumenta z podróży”. Na temat problemu nieprawidłowej 
implementacji dyrektywy w tym zakresie i konsekwencji stąd wynikających zob. Cybula, 2007. 
35 Stąd nie można w pełni zgodzić się z twierdzeniem D. Wojtczaka odnoszącego się do obowiązku posiadania przez organizatora turystyki odpowiedniej 
umowy w zakresie zabezpieczenia fi nansowego, iż „Praktyka wykazała, że mechanizm ten funkcjonuje prawidłowo i w sposób właściwy zabezpiecza 
interesy klientów” (Wojtczak, 2018, s. 14). Przez szereg lat mechanizm ten bowiem ani nie funkcjonował prawidłowo, ani też nie zabezpieczał interesów 
klientów w sposób prawidłowy. Autor ten wskazuje, że obowiązki organizatorów turystyki w tym zakresie znajdują z punktu widzenia konstytucyjnej zasady 
wolności gospodarczej uzasadnienie w tym, że ich głównym celem jest ochrona klienta jako słabszej strony stosunku prawnego. Podstawowym argumentem 
w tym zakresie była jednak i jest konieczność wprowadzenia odpowiedniego mechanizmu ochrony w związku z wymogiem płynącym z prawa unijnego. 
36 Precedensowy charakter miał wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 28 listopada 2014 r., V Ca 594/14, https://orzeczenia.ms.gov.pl/. Kilka wy-
branych wyroków tego rodzaju omawia P. Dzienis (2018). 
37 Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z 15 października 2015 r. (II CSK 836/14): „Skarb Państwa nie jest zobowiązany do zwrotu marszałkowi 
województwa poniesionych przez niego kosztów zapewnienia klientom niewypłacalnego organizatora turystyki powrotu do kraju na podstawie art. 49 
ust. 6 ustawy z 13 listopada 2008 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz.U. 2014, poz. 1115) w razie niewystarczającej sumy gwaran-
cyjnej, wynikającej z umowy gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, przewidzianej dla pokrycia tych kosztów (art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z 29 sierpnia 
1997 r. o usługach turystycznych (…)”. Zgodnie z wyrokiem NSA z 24 września 2014 r. (II GSK 1157/13): „Marszałek województwa nie ma kompetencji, 
w związku z treścią art. 2a ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (…) oraz art. 5–7 dyrektywy Rady z 13 czerwca 1990 r. w sprawie zor-
ganizowanych podróży, wakacji i wycieczek (…) do tego aby uznać, że samorząd województwa obciąża zadanie sfi nansowania powrotu do kraju turystów 
niewypłacalnych biur podróży i w tym celu podejmować przez zarząd województwa uchwały zabezpieczającej środki fi nansowe na ten cel. Obowiązku 
marszałka województwa pokrycia kosztów powrotu do kraju turystów - klientów niewypłacalnego przedsiębiorcy turystycznego ponad kwoty wynikają-
ce z gwarancji bankowych i ubezpieczeniowych nie można upatrywać i wywodzić także z art. 7 ust. 1 wskazanej ustawy. Określenie przez ministra do 
spraw instytucji fi nansowych w trybie art. 10 ust. 1 i ust. 2 omawianej ustawy kwoty zabezpieczenia gwarancyjnego na zbyt niskim pułapie, skutkujące 
brakiem dostatecznych środków fi nansowych na powrót turystów z organizowanej imprezy turystycznej, stanowi jedynie przyczynek do zweryfi kowania 
określonej rozporządzeniem minimalnej sumy gwarancji i w żaden sposób nie może prowadzić do rozszerzenia nałożonych na marszałka województwa 
zadań o charakterze zleconym ponad przyjęte ustawą”.
38 Na mocy ustawy z 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o usługach turystycznych oraz ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym 
Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1334), która z wyjątkiem niektórych przepisów weszła 
w życie z dniem 26 listopada 2016 r.
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stosunkowo krótki termin przedawnienia tego rodzaju roszczenia, który w praktyce powoduje, 
że realnie rzecz biorąc wiele osób było pozbawionych możliwości skutecznego dochodzenia tej 
odpowiedzialności. W tym przypadku zastosowanie znajduje art. 4421 k.c. przewidujący trzylet-
ni termin przedawnienia roszczenia, co z uwagi na sposób jego liczenia powoduje, że powstaje 
pytanie, od kiedy można mówić, że konsument wiedział o szkodzie i osobie zobowiązanej do jej 
naprawienia lub przy zachowaniu należytej staranności mógł się o tym dowiedzieć, który w tym 
miejscu może być jedynie zasygnalizowany39. 

Na gruncie ustawy o usługach turystycznych pośrednik turystyczny zdefi niowany został jako 
przedsiębiorca, którego działalność polega na wykonywaniu, na zlecenie klienta, czynności faktycz-
nych i prawnych związanych z zawieraniem umów o świadczenie usług turystycznych (art. 3 pkt 6). 
Defi nicja ta była zakresowo bardzo szeroka. W szczególności nie obejmowała wyłącznie pośred-
niczenia w zakresie imprez turystycznych, ale szerzej – w zakresie „umów o świadczenie usług 
turystycznych”. Ustawodawca polski przyjął jednocześnie koncepcję co do zasady tożsamych 
wymagań dla pośredników turystycznych jak dla organizatorów turystyki. Wydaje się, że koncepcja 
ta opierała się bardziej na dostrzeganej przez ustawodawcę potrzebie „uszczelnienia” systemu 
w obawie, aby brak wymagań w tym zakresie nie spowodował unikania przez przedsiębiorców or-
ganizujących imprezy turystyczne spełnienia warunków dla organizatora turystyki pod pretekstem 
jedynie pośredniczenia w zawieraniu umów. Jej uzasadnienia doszukiwano się w podobieństwie 
z sytuacją organizatorów turystyki – jak argumentowano „pośrednik turystyczny także przyjmuje 
od klientów przedpłaty, obejmujące nie tylko jego własne wynagrodzenie, ale także należność za 
nabywane za jego pośrednictwem usługi, a klient nie ma możliwości sprawdzenia nabywanych usług 
w chwili zawierania umowy z pośrednikiem ani nawet w chwili odbierania od niego dokumentów 
potwierdzających zawarcie umowy z usługodawcą” (Raciborski, 1999, s. 42–43). Koncepcja ta od 
samego początku budziła wątpliwości. Wprowadzenie tego rodzaju wymogów dla pośredników 
turystycznych nie wynikało z konieczności implementacji przepisów dyrektywy 90/314. Ingerencja 
polskiego ustawodawcy w swobodę świadczenia usług, jak wyżej wskazano, wynikała wyłącznie 
z decyzji polskiego ustawodawcy. Argumentacja o podobieństwie sytuacji pośrednika turystycz-
nego z sytuacją organizatora turystyki jako uzasadnieniem wprowadzenia tego rodzaju regulacji 
nie była przekonująca. Można jej zarzucić pewien brak konsekwencji – skoro bowiem wymaga-
no od pośrednika turystycznego spełnienia określonych wymagań w przypadku pośredniczenia, 
np. w zakresie usług hotelarskich, to dlaczego nie wprowadzamy jednocześnie takich samych 
wymagań dla przedsiębiorców świadczących usługi hotelarskie? Regulacja ta wprowadziła jednak 
istotne obciążenia dla przedsiębiorców prowadzących działalność pośredników turystycznych, 
zwłaszcza związanych z zapewnieniem tak jak w przypadku organizatorów turystyki zabezpie-
czenia fi nansowego na wypadek ich niewypłacalności, przy w znacznej mierze pozornej ochronie 
konsumentów (szerzej: Cybula, 2018a). 

W zakresie regulacji działalności agentów turystycznych na gruncie ustawy o usługach tury-
stycznych w omawianym kontekście wskazać należy na trzy okoliczności. Po pierwsze, począwszy 
od tekstu pierwotnego ustawy o usługach turystycznych, ustawodawca polski utrzymywał w ustawie 
o usługach turystycznych bardzo szeroką defi nicję agenta turystycznego, która nie ograniczała się 
do pośredniczenia w zawieraniu umów o świadczenie usług turystycznych na rzecz organizatorów 
39 Problem ten omawia B. Karolczyk (2017, s. 833 i n.).
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turystyki, ale obejmowała także pośredniczenie na rzecz innych usługodawców posiadających 
siedzibę w kraju. Po drugie, mimo wskazanej wyżej zmiany w zakresie reglamentacji działalności 
organizatorów turystyki z zezwoleń na wpis do rejestru działalności regulowanej ustawodawca 
w defi nicji działalności agenta turystycznego przez szereg lat w ustawie o usługach turystycznych 
utrzymywał pojęcie „zezwolenia”, co było trudne do zrozumienia z uwagi na wielokrotnie wypo-
wiadane z tego powodu w literaturze słowa krytyczne40. Po trzecie, mimo zgłaszania pewnych 
propozycji, ustawodawca ostatecznie nie zdecydował się w ustawie o usługach turystycznych 
na nałożenie na przedsiębiorców prowadzących taką działalność obowiązku ewidencyjnego. 
Propozycja taka została przedstawiona w projekcie nowelizacji ustawy o usługach turystycznych 
z 25 marca 2009 r. i zasadnie została poddana krytyce (zob. Marak, 2009, s. 85 i n.). 

Istotne zmiany w omawianym zakresie powstały z chwilą wejścia w życie ustawy o imprezach 
turystycznych i powiązanych usługach turystycznych. W ustawie tej wprowadzono nową defi nicję 
pojęcia „imprezy turystycznej”, pominięto regulację pośrednika turystycznego oraz wprowadzono 
pojęcie „przedsiębiorcy ułatwiającego nabywanie powiązanych usług turystycznych” i defi nicję 
„powiązanych usług turystycznych”. Podobnie jak działalność organizatorów turystyki, również 
działalność przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych jest dzia-
łalnością regulowaną w rozumieniu ustawy – Prawo przedsiębiorców i związana jest z koniecz-
nością spełnienia określonych warunków związanych z ochroną na wypadek ich niewypłacalności. 
Zmiany związane z ustawą o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych mają 
charakter mieszany (regulacyjno-deregulacyjny). Z jednej strony zmierzają one do wprowadze-
nia ochrony konsumenta w zakresie bardziej adekwatnym do specyfi ki zawierania tego rodzaju 
umów (uwzględnienie w większym stopniu Internetu), ale z drugiej – już chociażby kształt defi nicji 
pojęć „impreza turystyczna” i „powiązane usługi turystyczne” pokazuje, że niejasności na tym tle 
będziemy mieli przez szereg najbliższych lat, co nie wpływa korzystnie na sytuację konsumentów 
(a także przedsiębiorców). W tym miejscu zwrócona zostanie jeszcze w tym kontekście uwaga 
na dwie kwestie. Po pierwsze, w ustawie tej wprowadzono w defi nicji pojęcia „przedsiębiorcy 
turystycznego” jako samodzielną przesłankę warunkującą uznanie podmiotu za przedsiębiorcę 
turystycznego przesłankę prowadzenia działalności odpłatnej, co wpływa na szerszą ochronę 
konsumentów, ale budzi wątpliwości z punktu widzenia nowej dyrektywy41. Po drugie, trzeba też 
wyraźnie wskazać, że ustawa ta doprowadziła do wyłączenia ochrony konsumentów w przypadku 
imprez turystycznych, które trwają mniej niż 24 godziny i nie obejmują transportu42. 

Niezwykle istotne z punktu widzenia przedsiębiorców prowadzących działalność organiza-
torów turystyki oraz przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych 
jest zwolnienie z obowiązków reglamentacyjnych przedsiębiorców turystycznych posiadających 
siedzibę na terytorium państw unijnych oraz państw, które na podstawie umowy z Unią Europejską 
i jej państwami członkowskimi wdrożyły postanowienia dyrektywy 2015/2302 (art. 8 ust. 2 uit). 

40 W literaturze zwracano uwagę, że była to oczywista pomyłka ustawodawcy, która już dawno temu powinna zostać skorygowana – błąd pojawił się 
w 2004 r. (Cybula, 2012, s. 58). 
41 Argumenty za taką regulacją przedstawione przez D. Borka (2008, s. 32–32) moim zdaniem nie są przekonujące. Jakby nie patrzeć w dyrektywie 
nie ma takiej przesłanki wyrażonej wprost i trudno ją wyprowadzać z innych regulacji, czy „ducha” dyrektywy („duch” ten może przemawiać raczej za 
odmiennym rozwiązaniem i z tego względu należy w tym zakresie w niedalekiej przyszłości oczekiwać zmiany ustawy a przez to liberalizacji warunków 
świadczenia tego rodzaju działalności). 
42 Wydaje się, że lepszym rozwiązanie w tym zakresie jest rozwiązanie, które wprowadzono w Niemczech. Wskazano tam, że wyłączenie ma miejsce 
jeżeli tego rodzaju pakiet usług kosztuje do 500 euro. 
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Mówiąc w pewnym uproszczeniu, na gruncie ustawy o usługach turystycznych po wejściu w życie 
wspomnianej nowelizacji z 2010 r. przyjmowano, że tego rodzaju przedsiębiorcy muszą mieć wpis 
w rejestrze organizatorów turystyki i pośredników turystycznych, ale ich zabezpieczenia fi nansowe 
z innych państw unijnych są co do zasady honorowane, chyba że równowartość zabezpieczenia 
jest niższa niż przewidywała to uut, wówczas przedsiębiorca miał obowiązek przedstawienia do-
datkowej umowy w zakresie zabezpieczenia fi nansowego (art. 5 ust. 1a i 1b). Wymóg ten wydawał 
się być jednak sprzeczny z dyrektywą usługową43. Słusznie od niego odstąpiono i przyjęto, że jeśli 
organizator turystyki lub przedsiębiorca ułatwiający nabywanie powiązanych usług turystycznych 
spełnia warunki w innym państwie unijnym lub wyżej wskazanym, to może on bez spełniania do-
datkowych warunków świadczyć usługi również w Polsce. 

Pozytywnie należy ocenić ograniczenie w uit w defi nicji działalność agenta turystycznego 
wyłącznie do organizatorów turystyki, z pominięciem pośredniczenia w zakresie innych usług 
turystycznych. 

III. Ewolucja warunków świadczenia usług pilotów wycieczek 
oraz przewodników turystycznych

Na gruncie ustawy o usługach turystycznych najdalej idąca liberalizacja wymagań nastąpiła 
w obszarze usług pilotów wycieczek i przewodników turystycznych44. Zmiany te miały miejsce 
przede wszystkim w ramach procesu deregulacji polskiej gospodarki na początku drugiej deka-
dy XX w. Zgodnie z pierwotnym brzmieniem ustawy o usługach turystycznych do wykonywania 
usług pilota wycieczek oraz przewodnika turystycznego konieczne było uzyskanie odpowiednich 
uprawnień (art. 20 ust. 1). O ile uprawnienia dla pilotów wycieczek miały charakter jednolity, o tyle 
uprawnienia przewodników turystycznych były podzielone na kilka rodzajów: przewodników gór-
skich dla określonych obszarów górskich, przewodników miejskich dla poszczególnych miast 

43 Takie stanowisko przyjął też Marszałek Województwa Wielkopolskiego w decyzji z 6 lipca 2018 r., DS.-II.5222.4.12.2018, niepubl. W uzasadnieniu 
do tej decyzji stwierdzono: „W wyniku dogłębnej analizy zgromadzonego materiału dowodowego i obowiązujących przepisów prawnych należy stwier-
dzić, iż wymóg uzyskania wpisu do rejestru przez przedsiębiorców z innych krajów członkowskich Unii Europejskiej w przypadku, gdy przedsiębiorca ten 
spełnia wszystkie niezbędne do prowadzenia tego typu działalności na terenie swojego państwa, może budzić wątpliwości co do zgodności z przepisami 
dyrektywy 2006/123/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 12 grudnia 2006 r. dotyczącej usług na rynku wewnętrznym w kontekście naruszenia za-
sady proporcjonalności, bowiem przedmiotowy obowiązek nie zapewnia realizacji celu, jakiemu ma służyć wpis do rejestru, ponieważ uzyskanie wpisu 
do rejestru przez przedsiębiorcę z Unii Europejskiej w świetle ustawy o usługach turystycznych nie pozwala marszałkom województwa na wystąpienie 
o wypłatę środków na pokrycie kosztów organizacji przez ten organ powrotu klientów z imprezy turystycznej w przypadku niewypłacalności takiego 
przedsiębiorcy. W związku z tym wątpliwość może budzić również przepis art. 10b ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o usługach turystycznych w brzmieniu obowią-
zującym do dnia 30 czerwca 2018 r. w kontekście zgodności z przepisami unijnymi w zakresie, w jakim przewiduje on negatywne sankcje dla działalności 
agenta turystycznego (…) tj. zawierania przez agentów turystycznych umów o organizowanie imprez turystycznych na rzecz zagranicznego organizatora 
turystyki nie wpisanego do polskiego rejestru, a posiadającego siedzibę na terytorium państwa członkowskiego i spełniającego wszystkie wymogi tego 
typu działalności w tym państwie członkowskim”. 
44 Trudno zgodzić się ze stanowiskiem D. Wojtczaka, że „Ustawa o usługach turystycznych oraz akty wykonawcze do niej określają status zarówno 
pośrednika turystycznego, jak i pilota wycieczek oraz zasady wykonywania przez nich tych funkcji (Trzciński, 2002, s. 91). W tych przypadkach obowią-
zujące uregulowania prawne dotyczą osób fi zycznych, które nie są przedsiębiorcami, jednakże wykonują wolne zawody, a co za tym idzie, osobiście 
uczestniczą w świadczeniu usług turystycznych (Trzciński, 2002, s. 91)” (Wojtczak, 2018, s. 14). Pomijając zdaje się oczywistą omyłkę użycia w tym 
miejscu słowa „pośrednik” zamiast „przewodnik” (zakładam z kontekstu wypowiedzi, że Autorowi chodziło jednak o przewodnika turystycznego), wska-
zać należy, iż na nieporozumieniu polega twierdzenie, że przewodnik turystyczny czy pilot wycieczek „nie jest przedsiębiorcą”. W istocie rzeczy nie ma 
żadnych przeszkód aby osoby wykonujące te zawody prowadziły działalność gospodarczą i w konsekwencji były przedsiębiorcą. Jest to jedna z do-
puszczalnych form prowadzenia takiej działalności, co trafnie Autor ten zauważa w innym miejscu: „Szczególnie istotne z punktu widzenia omawianej 
problematyki jest to, że usługi turystyczne mogą być świadczone zarówno w ramach działalności gospodarczej, jak i poza nią. Dotyczy to między innymi 
pilotów wycieczek oraz przewodników turystycznych” (Wojtczak, 2018, s. 19)”. Ani na gruncie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, ani na 
gruncie ustawy – Prawo przedsiębiorców wykonywanie wolnego zawodu nie dyskwalifi kuje co do zasady możliwości uznania prowadzonej działalności za 
prowadzoną przez przedsiębiorcę (abstrahując w tym miejscu od oceny, czy w przypadku omawianej działalności można mówić o wykonywaniu wolnego 
zawodu). Inaczej rzecz przedstawiała się na gruncie ustawy – Prawo działalności gospodarczej z 1999 r. (Szydło, 2005, s. 33). Wyróżnienie w ustawie 
o swobodzie działalności gospodarczej działalności zawodowej miało na celu włączenie do kręgu przedsiębiorców osób fi zycznych wykonujących wolne 
zawody (Katner, 2019, s. 8). Wskazana przez wspomnianego Autora (Wojtczak, 2018, s. 19) możliwość prowadzenia działalności pilota wycieczek oraz 
przewodnika turystycznego m.in. na podstawie umowy o dzieło lub umowy zlecenia również budzi poważne zastrzeżenia. W praktyce bowiem najczęściej 
zawierane umowy w tym zakresie nie stanowią umów o dzieło czy zlecenia, ale umowy o świadczenie usług z art. 750 k.c. do których należy stosować 
odpowiednio przepisy o zleceniu (szerzej Cybula, 2006). 
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oraz przewodników terenowych dla poszczególnych województw lub regionów, a później także 
i tras45 (art. 21 ust. 1). Dodatkowo uprawnienia przewodników górskich dzieliły się na trzy klasy 
w zależności od stopnia trudności tras i wycieczek (art. 21 ust. 2). W literaturze zaproponowano, 
aby podział na klasy został wprowadzony również w przypadku pozostałych rodzajów uprawnień 
przewodników turystycznych oraz w stosunku do uprawnień pilotów wycieczek, co miało doprowa-
dzić do zwiększenia motywacji do podnoszenia przez te osoby kwalifi kacji i podniesienia jakości 
usług w przewodnictwie i pilotażu (tak Żywicka, 2013, s. 239). Nie wydaje się jednak, aby ta pro-
pozycja zasługiwała na uwzględnienie. Paradoksalnie może to bowiem wpływać niekorzystnie na 
sytuację konsumentów tych usług, przez ograniczenie ich dostępności i podwyższenie ich ceny. 

Zgodnie z art. 22 uut uprawnienia przewodnika turystycznego lub pilota wycieczek mogła 
otrzymać osoba, która: 1) ukończyła 18 lat; 2) ukończyła szkołę średnią; 3) posiada stan zdrowia 
umożliwiający wykonywanie zadań przewodnika turystycznego lub pilota wycieczek; 4) nie była 
karana za przestępstwa umyślne lub inne popełnione w związku z wykonywaniem zadań prze-
wodnika turystycznego lub pilota wycieczek; 5) odbyła szkolenie i praktykę oraz zdała egzamin 
na przewodnika turystycznego lub na pilota wycieczek. 

Pewnym zaskoczeniem było wprowadzenie do ustawy o usługach turystycznych w 2010 r.46 
uprawnień międzynarodowych przewodników wysokogórskich, których uprawnienia – jak wskazywał 
ustawodawca – nie były ograniczone terytorialnie (art. 21 ust. 1 pkt 4). W uut wprowadzono inte-
resującą ich defi nicję: „Uprawnienia międzynarodowych przewodników wysokogórskich obejmują 
prowadzenie i szkolenie turystów podczas wyjść wspinaczkowych i alpinistycznych oraz zjazdów 
narciarskich i snowboardowych w szczególności poza zorganizowanymi terenami turystycznymi 
i narciarskimi, a także podczas pokonywania stromych koryt rwących potoków górskich i wodo-
spadów przy użyciu technik alpinistycznych bez sprzętu pływającego (canyoning)” (art. 21 ust. 5). 
Nie negując potrzeby istnienia tego rodzaju uprawnień, trudno nie zauważyć, że uwzględnienie 
uprawnień nadawanych przez prywatne stowarzyszenia a nie tak jak w przypadku pozostałych 
uprawnień przez marszałka województwa rozbijało dotychczasowy system tych uprawnień i jako 
takie bez przebudowy systemu nie wydawało się zasadne (podobnie Wolski, 2011, s. 299 i n.). 

Przepisem, który przez wiele lat budził wątpliwości w praktyce był przepis nakładający na 
osoby ubiegające się o wydanie uprawnień przewodnika turystycznego lub pilota wycieczek, a na-
stępnie na osoby posiadające te uprawnienia, obowiązek wykonania badań lekarskich (Cybula, 
2012, s. 358 i n.). Zgodnie z pierwotnym brzmieniem art. 23 uut „Osoba ubiegająca się o wydanie 
uprawnień przewodnika turystycznego lub pilota wycieczek podlega badaniom lekarskim wstęp-
nym, a osoba posiadająca uprawnienia – badaniom okresowym, w trybie i zakresie określonym 
w przepisach o badaniach lekarskich pracowników”. Przepis ten był następnie kilka razy noweli-
zowany, a ostatecznie został uchylony na mocy ustawy deregulacyjnej. Oczywiście nie wynikało 
to z przekonania, że stan zdrowia tych osób nie jest bez znaczenia dla wykonywanej przez nich 
usługi, ale z tego, że nie ma potrzeby wprowadzania takiego rodzaju obowiązku w przepisach 
ustawy o usługach turystycznych, zwłaszcza w „polskich warunkach”. 

45 Trasy zostały dodane na mocy ustawy z 5 marca 2004 r. o zmianie ustawy o usługach turystycznych oraz o zmianie ustawy – Kodeks wykroczeń 
(Dz.U. Nr 62, poz. 576), która weszła w życie z dniem 1 maja 2004 r. 
46 Ustawa z 29 kwietnia 2010 r. o zmianie ustawy o usługach turystycznych oraz o zmianie ustawy – Kodeks wykroczeń, Dz.U. Nr 106, poz. 672. 
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Wspomniane największe zmiany zostały wprowadzone na mocy ustawy deregulacyjnej 
z 2013 roku. Ustawa ta zniosła, poza przewodnikami górskimi, wymóg posiadania uprawnień dla 
pilotów wycieczek i przewodników turystycznych47, pozostawiając jednak zasadniczo pozostałe 
regulacje, co doprowadziło do dekonstrukcji dotychczasowego systemu i powstania problemów 
w wykładni niektórych przepisów. Ustawie, która zmiany te wprowadziła, towarzyszyła walka 
o pozostawienie wszystkich tych uprawnień ze strony środowiska przewodników turystycznych 
i (mniej) pilotów wycieczek. W konsekwencji projekt ustawy deregulacyjnej spotkał się z burzliwą 
dyskusją w środowisku przewodników turystycznych i pilotów wycieczek48. Można powiedzieć, 
że zawód przewodnika turystycznego był traktowany w ramach toczących się prac jako jeden 
z „fl agowych” zawodów uzasadniających potrzebę deregulacji. Mimo licznych głosów protestacyj-
nych ustawodawca w ustawie o usługach turystycznych uprawnienia i wymagania związane ze 
szkoleniem i egzaminem pozostawił wyłącznie dla przewodników górskich. Pewnym paradoksem 
jest to, że ustawa deregulacyjna odniosła odwrotny skutek od jej założeń w zakresie uprawnień 
międzynarodowych przewodników wysokogórskich. Trudno ocenić, na ile zabieg ten był celowy, 
czy też – co wydaje się trafniejsze – raczej przypadkowy. Jak wyżej wspomniano, ich uprawnienia 
nie były ograniczone terytorialnie. Zniesienie tych uprawnień doprowadziło do tego, że osoby te na 
terenie gór polskich, gdzie wymagane są uprawnienia przewodników górskich, nie mogą obecnie 
świadczyć swoich usług. Ich kwalifi kacje nie mogą być więc też uznawane w sposób umożliwia-
jący prowadzenie działalności w innych państwach unijnych. Budzi to wątpliwości w świetle art. 2 
Konstytucji i koncepcji praw słusznie nabytych (odnośnie do osób, które posiadały te uprawnienia). 

Z perspektywy kilku lat obowiązywania nowych przepisów wydaje się, że żadne z zapowiedzia-
nych niebezpieczeństw nie zrealizowało się w stopniu uzasadniającym powrót do wcześniejszych 
regulacji. Oczywiście zaobserwować można zjawiska niepokojące, jak np. treść i zasady niektó-
rych kursów e-learningowych dla przyszłych pilotów wycieczek, ale pojawiły się również pozytywne 
zjawiska na rynku tych usług wynikające z deregulacji. W tym kontekście bardzo ciekawie przed-
stawiają się badania rynku pracy przewodników turystycznych w Krakowie (Raciborski, Kruczek 
i Mazanek, 2018). Wynika z nich, że formułowana na etapie konstruowania badań teza o pogor-
szeniu jakości usług przewodnickich ze względu na ich świadczenie przez osoby niezweryfi kowane 
w dotychczasowym systemie szkolenia i egzaminowania oraz teza o pogorszeniu sytuacji zawo-
dowej przewodników miejscu nie znalazły potwierdzenia. Krytycznie natomiast należy odnieść się 
do kształtu ustawy deregulacyjnej w omawianym zakresie, tj. tylko do ograniczenia uprawnień, bez 
uporządkowania pozostałych przepisów, co nie nastąpiło też przez kolejne lata. W wersji obecnie 
obowiązującej przypominają one bowiem bardziej „krajobraz po bitwie” niż spójne regulacje oparte 
na w miarę przekonujących założeniach (Cybula i Zawistowska, 2017, s. 45). Można odnieść wra-
żenie pewnego chaosu, który właśnie wymaga uporządkowania. Obecnie nie jest do końca jasne 
jakie funkcje mają pełnić te przepisy. Może przykładowo zastanawiać sens podziału po deregulacji 
rodzajów przewodników turystycznych na miejskich, terenowych i górskich. Wątpliwości po dere-
gulacji wywołuje też przykładowo pozostawienie wymogu znajomości języka obcego (art. 31–32). 

47 D. Wojtczak wskazuje w tym kontekście, że „zniesiono całkowicie konieczność posiadania uprawnień do wykonywania zawodu” (2018, s. 19), co jest 
nietrafne, ponieważ uprawnienia takie pozostały dla przewodnika górskiego. Autor ten ponadto wskazuje, że odnośnie do przewodników turystycznych 
i pilotów wycieczek „zniesiono (…) wymagania dotyczące wykształcenia przynajmniej średniego (…), czy nawet minimalnego wieku 18 lat” (Wojtczak, 
2018, s. 19). Podobnie i to stwierdzenie jest nietrafne i niezrozumiałe, bowiem akurat obydwa te wymogi w ustawie pozostały. 
48 Zob. np. opracowania w pracy Z. Kruczek (2013). 
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Co ciekawe, mimo że w dyrektywie 2015/2302 pojęcie „pilota wycieczek” nie występuje, to 
zostało ono wprowadzone do ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach tury-
stycznych (art. 13 ust. 1 pkt 3, art. 42 ust. 4), choć wydaje się to zupełnie zbędne. 

IV. Ewolucja warunków świadczenia usług hotelarskich 
Spośród omawianych rodzajów działalności największą stabilnością cechują się regulacje do-

tyczące usług hotelarskich. Z uwagi na wieloletni proces inwestycyjny w tym obszarze zasługuje to 
na uznanie. W ustawie o usługach turystycznych w omawianym zakresie wprowadzono w zasadzie 
trzy istotne zmiany związane z liberalizacją wymagań stawianych przedsiębiorcom świadczącym 
usługi hotelarskie. Specyfi ką regulacji w ustawie o usługach turystycznych było wprowadzenie 
w tym obszarze dualizmu wynikającego z podstawowego podziału obiektów, w których mogą być 
świadczone te usługi, na obiekty hotelarskie (art. 35 ust. 1) oraz tzw. inne obiekty (art. 35 ust. 2). 
To od przedsiębiorcy zależy, w którym rodzaju obiektów świadczy usługi – czy decyduje się na 
obiekt hotelarski, z większymi wymogami i szerszą regulacją, czy też inny obiekt, w stosunku 
do którego ustawodawca wprowadził wymagania łagodnie określone (Raciborski, 1999, s. 179; 
Gospodarek, Marak, 2014, s. 133). Konsekwencją tego podziału jest też możliwość dokonywania 
wyboru przez konsumenta tych usług, w zależności od jego potrzeb i możliwości fi nansowych. 
Popularność obiektów nieskategoryzowanych (np. hosteli) świadczy o tym, że odpowiadają one 
potrzebom konsumentów, w tym zapewne podstawowym kryterium wyboru jest tu niższa cena. 
W tych okolicznościach trudno zgodzić się z przedstawionym w literaturze postulatem odnośnie 
do obiektów nieskategoryzowanych, iż „sformułowanie wyłącznie wymogów minimalnych dla tych 
obiektów jest obecnie archaizmem i nie stanowi miarodajnego źródła informacji o standardzie 
tych obiektów” (Żywicka, 2013, s. 239). Trudno bowiem kwestionować istotę tego rodzaju obiek-
tów, biorąc pod uwagę wskazane potrzeby konsumentów. Wskazuje się też, że „niezbędne jest 
wprowadzenie obligatoryjnej kategoryzacji obiektów innych niż hotelarskie, w których są świad-
czone usługi hotelarskie, wzorem analogicznej kategoryzacji obiektów hotelarskich” (Żywicka, 
2013, s. 239). Autorka tej propozycji zdaje się chyba nie dostrzegać, że realizacja jej postulatu 
doprowadziłaby de facto do „likwidacji” tego rodzaju obiektów, wówczas mielibyśmy bowiem jedną 
kategorię obiektów hotelarskich. Jak wyżej wspomniano, przede wszystkim z uwagi na potrzeby 
konsumentów rozwiązanie to nie wydaje się trafne. Zapewne doprowadziłoby to do konieczności 
zakończenia działalności prowadzonej w niektórych tego rodzaju obiektach oraz wpłynęłoby na 
rynkową cenę takich usług. 

Zgodnie z pierwotną wersją ustawy o usługach turystycznych, obiekty hotelarskie powinny 
spełniać: 1) wymagania co do wielkości obiektu, jego wyposażenia, kwalifi kacji personelu oraz 
zakresu świadczonych usług, ustalone dla rodzaju i kategorii, do których obiekt został zaszere-
gowany; 2) wymagania sanitarne, przeciwpożarowe oraz inne określone odrębnymi przepisami 
(art. 35 ust. 1). Następnie na mocy ustawy z dnia 5 marca 2004 r. o zmianie ustawy o usługach 
turystycznych oraz o zmianie ustawy – Kodeks wykroczeń49 wymagania odnośnie do kwalifi kacji 
personelu zostały zniesione, co spotkało się z rozbieżnymi ocenami w literaturze (Cybula, 2012, 
s. 429). Z jednej strony, odniesiono się do tego krytycznie, wskazując, że: „Nie mieści się w głowie, 

49 Dz.U. Nr 62, poz. 576. 
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że nastąpiło to na wniosek przedstawicieli Polskiego Zrzeszenia Hoteli, zdaniem których rezyg-
nacja z wymagań prawnych co do kwalifi kacji personelu hotelowego była rzekomo konieczna 
w celu złagodzenia wymagań kategoryzacyjnych i tym samym ułatwienia prowadzenia działal-
ności hotelarskiej w warunkach dekoniunktury gospodarczej” (Gospodarek, 2006, s. 143–144). 
Wskazywano, że „Problem (…) grozi obniżeniem standardu usług hotelarskich i niższą jakością 
obsługi klientów w obiektach hotelarskich, a także zmniejszeniem konkurencyjności na rynku 
pracy osób posiadających wykształcenie kierunkowe w zakresie hotelarstwa” (Gospodarek, 
2006, s. 144; podobnie krytycznie Żywicka, 2013, s. 109). Z drugiej strony, zmiany te oceniano 
pozytywnie, wskazując, że „To przedsiębiorstwa hotelarskie powinny zadbać o to, by ich stan-
dardy obsługi były formalnie tworzone, ciągle podwyższane i odpowiadające wzrastającym wciąż 
wymaganiom klientów” (Grzesiek, 2009, s. 42). Mimo zgłaszanych w literaturze uwag krytycz-
nych w zakresie zniesienia wymogów kwalifi kacyjnych dla pracowników zmianę tę należy ocenić 
pozytywnie. Po pierwsze, wydaje się, że zupełnie wystarczająca jest w tym zakresie ocena do-
konana przez przedsiębiorcę prowadzącego tego rodzaju działalność. Po drugie, z perspektywy 
czasu można powiedzieć, że zmiana ta nie spowodowała większych problemów w praktyce. 
Oczywiście z pewnością wielu konsumentów tego rodzaju usług spotkało się z sytuacją pewne-
go niezadowolenia z jakości świadczonej usługi hotelarskiej, ale w świetle ogólniejszych zasad 
określających zasadność ingerencji w swobodę działalności gospodarczej nie wydaje się, aby 
tego rodzaju wymóg był konieczny. Po trzecie wreszcie, na obecnym rynku pracy z pewnością 
tego rodzaju wymóg byłby dla przedsiębiorców istotnym utrudnieniem w znalezieniu odpowied-
nich pracowników do pracy i już chociażby z tego powodu trudno sobie wyobrazić jego ponowne 
wprowadzenie do ustawy o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników 
turystycznych.

Druga istotna zmiana to zmiana defi nicji motelu (jednego z rodzajów obiektów hotelarskich). 
Wspomnianą ustawą nowelizacyjną z 29 kwietnia 2010 r. zdjęto z przedsiębiorców prowadzących 
motel obowiązek zapewnienia możliwości korzystania z usług motoryzacyjnych. 

Ponadto należy wskazać, że w ustawie o usługach turystycznych ustawodawca wprowadził 
możliwość uzyskania przez przedsiębiorców zamierzających rozpocząć świadczenie usług ho-
telarskich promesy. Instytucja ta została wprowadzona do ustawy o usługach turystycznych na 
mocy wspomnianej ustawy nowelizacyjnej z dnia 5 marca 2004 r. w związku z potrzebą wskazy-
waną przez przedsiębiorców. Promesa ta została uregulowana w art. 39a uut. Stanowi ona przy-
rzeczenie zaszeregowania obiektu hotelarskiego do odpowiedniego rodzaju i kategorii. Promesa 
w pewien sposób łagodzi wymagania związane ze świadczeniem usług hotelarskich i z tego po-
wodu zasługuje na uwzględnienie w tym miejscu. Dzieje się to z dwóch powodów. Po pierwsze, 
przedsiębiorca, który uzyskał promesę może używać nazwy rodzajowej i oznaczenia kategorii 
do celów informacyjnych i promocyjnych obiektu hotelarskiego (art. 39a ust. 6 uut). Po drugie, 
choć zasadniczo w okresie ważności promesy przedsiębiorca nie może świadczyć usług hote-
larskich w obiekcie hotelarskim (art. 39a ust. 6 uut), to marszałek województwa może, w drodze 
postanowienia, zezwolić na rozpoczęcie świadczenia usług hotelarskich przez przedsiębiorcę, 
który otrzymał promesę, po złożeniu przez niego kompletnego wniosku o zaszeregowanie obiektu 
hotelarskiego do odpowiedniego rodzaju i kategorii (art. 39a ust. 7 uut). Promesa stanowi więc 
dla przedsiębiorców podstawę do prowadzenia pewnych działań istotnych z punktu widzenia 
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działalności gospodarczej, które w przeciwnym razie do czasu uzyskania prawomocnej decyzji 
kategoryzacyjnej nie mogłyby być prowadzone. 

Obraz oceny warunków świadczenia usług hotelarskich z przedstawianej perspektywy nie 
byłby jednak pełny, gdyby pominąć zmiany w zakresie rozporządzenia, a ściślej rozporządzeń 
kategoryzacyjnych50, które również ulegały zmianom, z tendencją do zmniejszania wymagań. 
Trafnie w literaturze zwraca się uwagę, że poszerzanie zakresu wolności gospodarczej w hote-
larstwie następowało nie tylko wraz z niektórymi zmianami ustawy o usługach turystycznych, lecz 
także w związku z wydawanymi na jej podstawie rozporządzeniami określającymi wymagania dla 
rodzajów i kategorii obiektów hotelarskich oraz minimalne wymagania co do wyposażenia innych 
obiektów, w których mogą być świadczone usługi hotelarskie (Gospodarek i Marak, 2014, s. 135). 
Dzięki uregulowaniu tych aspektów w rozporządzeniu, a nie w ustawie, ułatwiono dostosowywa-
nie wymogów kategoryzacyjnych do warunków i trendów panujących na rynku usług hotelarskich 
(Zawistowska, 2010, s. 64). 

Dokonane zmiany w zakresie regulacji wymagań związanych ze świadczeniem usług 
hotelarskich nie wywołują większych wątpliwości z punktu widzenia interesów konsumentów. 
Obowiązujące przepisy co do zasady korzystnie wpływają na ochronę konsumentów korzystających 
z tych usług (Ura i Pieprzny, 2018, s. 517). Trafnie zwraca się w literaturze uwagę, że w dłuższym 
okresie obowiązywania przepisów kategoryzacyjnych zapewne będą wyraźniej dostrzegane ich 
pozytywne skutki związane z ochroną konsumenta korzystającego z usług hotelarskich oraz do-
starczaniem mu możliwie pełnej informacji o tego rodzaju usługach i podmiotach je świadczących 
(Gospodarek, Marak, 2014, s. 141). Problemem na rynku usług hotelarskich (od lat) jest przede 
wszystkim naruszanie przez przedsiębiorców art. 43 ust. 1 uut51. Zgodnie z tym przepisem nazwy 
rodzajów i oznaczenia kategorii obiektów hotelarskich podlegają ochronie prawnej i mogą być 
stosowane wyłącznie w odniesieniu do obiektów hotelarskich w rozumieniu tej ustawy. Problem 
ten jest jednak przede wszystkim problemem na poziomie stosowania prawa, w szczególności 
odpowiednich sankcji, co w praktyce z uwagi na skalę nieprawidłowości nie wydaje się być do-
tychczas odpowiednio wykorzystywane. 

V. Podsumowanie
Z powyższych uwag wynika, że w zakresie omawianych wymagań można wyróżnić dwie 

tendencje. Po pierwsze, z jednej strony ogólną tendencję liberalizacyjną. Po drugie, odwrotny 
proces związany z niektórymi regulacjami, co dotyczy zwłaszcza zabezpieczenia fi nansowego 
na wypadek niewypłacalności organizatorów turystyki i pośredników turystycznych oraz regulacji 
działalności przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych. Już 
w niedługim czasie po uchwaleniu ustawy o usługach turystycznych rozpoczął się podstawo-
wy proces liberalizacji przedmiotowych wymagań. Co do zasady nie było to zaskoczeniem, już 
wcześniej wskazywano bowiem, że regulacja administracyjnoprawna o takim charakterze powin-
na w przyszłości ulegać zawężeniu. Odpowiadało to także wskazanemu w doktrynie postulatowi 
50 Pierwszym rozporządzeniem w tym zakresie było rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 29 stycznia 1999 r. w sprawie obiektów hotelarskich 
i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskiej (Dz.U. Nr 10, poz. 87). Drugim było rozporządzenie Ministra Gospodarki z 13 czerwca 
2001 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (Dz. U. Nr 66, poz. 655). Trzecim, rozporządze-
nie Ministra Gospodarki i Pracy z 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie 
(t.j. Dz.U. 2017, poz. 2166). 
51 Najszerzej w literaturze polskiej problematykę tę omawiają I.B. Nestoruk (2014) i M. Koszowski (2011).
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większej regulacji w przypadku niewykształconego rynku, a ten się zmieniał. Wbrew pierwszym 
skojarzeniom, z uwagi na głośną dyskusję, proces liberalizacji nie dotyczył wyłącznie usług prze-
wodników turystycznych i pilotów wycieczek, ale obejmował każdą z działalności regulowanych 
przez ustawę o usługach turystycznych. Wpływały na niego różne czynniki i przebiegał on z różną 
intensywnością. Choć niemal w każdym przypadku dostrzegano możliwość pewnego niebezpie-
czeństwa dla interesów konsumentów, z perspektywy czasu można powiedzieć, że obawy te co 
do zasady nie realizowały się. Okazało się jednak, że tam gdzie regulacja jest najbardziej po-
trzebna i wymagana przez prawo unijne, nie zapewnia ona konsumentom odpowiedniego stan-
dardu ochrony, co prowadziło do trwającego wiele lat „łatania” systemu ochrony konsumentów 
na wypadek niewypłacalności organizatorów turystyki i pośredników turystycznych, a ostatecznie 
wprowadzenia uzupełniającego II fi lara ochrony. 

Ustawodawca niezależnie od potrzeby optymalizacji regulacji zawartych w ustawie o impre-
zach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych oraz w ustawie o usługach hotelarskich 
oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych stoi obecnie przed koniecznością 
odniesienia się do nowych zjawisk występujących na rynku usług turystycznych i pytaniem, czy 
w ich obszarze należy wprowadzić nowe regulacje prawne, a jeśli tak, to jak one powinny wy-
glądać. Ostatnio z taką ingerencją na poziomie unijnym, a następnie krajowym mieliśmy do czy-
nienia w związku z wprowadzeniem ochrony w przypadku tzw. powiązanych usług turystycznych 
i modyfi kacją zakresu ochrony w przypadku imprez turystycznych. Aktualne pozostaje natomiast 
pytanie o kształt regulacji, w omawianym zakresie, zjawiska sharing economy i będącego jednym 
z jego przejawów najmu krótkoterminowego (zob. np. Gąsior, 201852). W pracach nad nowymi 
regulacjami z pewnością w większym stopniu należy brać pod uwagę wynik badań w zakresie 
potrzeb i preferencji konsumentów. 

Na koniec można nieco życzeniowo powiedzieć, że byłoby dobrze, aby prawo w Polsce roz-
wijało się tak dobrze, jak dzieje się to z turystyką w naszym kraju. Jak widać po jej dynamicznym 
rozwoju, obowiązujące regulacje prawne nie stanowią z pewnością – patrząc na to całościowo 
– istotnego ograniczenia w prowadzeniu działalności gospodarczej w tym obszarze, chroniąc 
uzasadnione interesy zwłaszcza konsumentów. W każdym razie wbrew zgłaszanym postulatom 
(Gospodarek, 2006; Nesterowicz, 2006; Żywicka, 2013; Wojtczak, 2018) nie wydaje się, że po-
winno dojść w omawianych obszarach do zaostrzenia regulacji o charakterze administracyjno-
prawnym (podobnie Robaczyński, 2014, s. 68). Wbrew pozorom, nie przemawia za tym ważny 
interes publiczny. Przekonania oparte na pewnych intuicjach, jak pokazały przykładowo badania 
nad usługami przewodników turystycznych po deregulacji, nie zawsze znajdują potwierdzenie 
w rzeczywistości. Ustawodawca powinien też pamiętać, że dla obywateli, w tym także dla przed-
siębiorców i konsumentów, bardzo istotną wartością jest stabilność prawa (Parchomiuk, 2008), 
o czym niestety zbyt często się zapomina, nie tylko w ostatnich kilku latach. 

52 Jak wynika z przedstawionej w tym artykule wypowiedzi przedstawiciela Ministerstwa Sportu i Turystyki: „ministerstwo sportu i turystyki pracuje nad 
zasadami, według których będzie można wynajmować mieszkania turystom. Najem krótkoterminowy zostanie zredukowany do 30 dni w ciągu roku. Przy 
przekroczeniu 30 dni, wynajmujące będzie musiał założyć działalność i płacić wyższe podatki”.
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 Łukasz Zimończyk  

Charakter i kontrola rozstrzygnięć Urzędu Patentowego 
w postępowaniu spornym

Spis tr eści
I. Wstęp
II. Charakterystyka postępowania spornego
III. Rozstrzygnięcia niemerytoryczne postępowania spornego i ich kontrola
IV. Rozstrzygnięcia merytoryczne postępowania spornego i ich kontrola
V. Podsumowanie

Streszczenie
W prezentowanym artykule autor opisuje charakterystykę postępowania spornego prowadzo-
nego przed Urzędem Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej. Przedstawiona została problema-
tyka zarówno rozstrzygnięć wpadkowych, postanowień wydawanych w toku postępowania, jak 
i rozstrzygnięć merytorycznych, w szczególności decyzji wydawanych przez Urząd Patentowy. 
Poruszono również kwestie kontroli sądowo-administracyjnej decyzji i postanowień wydawanych 
w postępowaniu spornym. Zasygnalizowana problematyka nie była dotąd szerzej poruszana w li-
teraturze prawniczej, znaczenie tego postępowania w ostatnich latach zaś wzrasta, chociażby 
w kontekście rosnącej liczby projektów wynalazczych  oraz prób ujednolicenia prawa patentowego 
w Europie.

Słowa kluczowe: Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej; postępowanie sporne; kontrola 
sądowo-administracyjna.

JEL: K41, O30, O34

I. Wstęp
W polskim prawie własności przemysłowej, podobnie jak w wielu systemach prawnych innych 

 państw istnieje dualizm rozpoznawania spraw z zakresu własności przemysłowej. Sprawy o  unie-
ważnienie i stwierdzenie wygaśnięcia praw wyłącznych rozpoznawane w postępowaniu spornym 
podlegają kontroli sądów administracyjnych zgodnie z art. 257 ustawy z 30 czerwca 2000 r. – 
Prawo własności przemysłowej (dalej: pwp)1. Natomiast sprawy o naruszenie praw z zakresu 
własności przemysłowej są zasadniczo rozpoznawane przez sądy cywilne. Ogólną kompetencję 
w tym zakresie przyznaje sądownictwu cywilnemu przepis art. 283 pwp, zgodnie z którym sprawy 

1 T.j. Dz.U. 2017, poz. 776. 



6363 Łukasz Zimończyk            Charakter i kontrola rozstrzygnięć Urzędu Patentowego w postępowaniu spornym

internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 2019, nr 2(8)        www.ikar.wz.uw.edu.pl        DOI: 10.7172/2299-5749.IKAR.2.8.5

dotyczące roszczeń cywilnoprawnych z zakresu ochrony własności pr zemysłowej, nienależące do 
kompetencji innych organów, rozstrzygane są, z zastrzeżeniem art. 257, w trybie postępowania 
cywilnego na zasadach ogólnych. Przykładowe kategorie tego rodzaju spraw wskazuje przepis 
art. 284 pwp i są to m.in.: sprawy o ustalenie patentu, naruszenie patentu, wynagrodzenie za 
korzystanie z projektu wynalazczego. Jednakże w zakresie postępowania spornego nastąpiło 
przekazanie określonej kategorii spraw innym organom, co powoduje, że sądy w postępowaniu 
cywilnym nie są uprawnione do dokonywania własnych, odmiennych od treści decyzji Urzędu 
Patentowego (i orzeczeń sądów administracyjnych) ustaleń. Ostateczne rozstrzygnięcia zapadłe 
w tych sprawach stwarzają określony stan prawny, który podlega uwzględnieniu przy rozpatrywa-
niu spraw cywilnych (Żyznowski, 2002, s. 6). Jak podniósł Sąd Najwyższy w uzasadnieniu wyroku 
z 9 września 2015 r.2, „Sąd cywilny jest związany decyzją administracyjną Urzędu Patentowego RP, 
wydaną w przewidzianym trybie, stosownie do kompetencji tego organu i na podstawie obowiązu-
jącego prawa”. Autorzy (Adamczak i du Vall, 2013, s. 42) wskazują n a mankamenty obowiązują-
cego dualnego systemu prawnego, wśród których wymieniają brak sędziów wyspecjalizowanych 
w sprawach własności przemysłowej, brak możliwości merytorycznego rozpoznawania sprawy 
przez sądy administracyjne oraz brak jasnych relacji pomiędzy postępowaniem o naruszenie 
i unieważnienie, wskutek czego istnieje brak pewności prawnej. 

II. Charakterystyka postępowania spornego
Postępowanie sporne zostało uregulowane w przepisach art. 255–258 pwp. Zmiana przepisów 

art. 255 i 256 pwp oraz dodanie przepisów art. 2551–25512 pwp nastąpiła przepisem art. 1 pkt 31 
do 33 ustawy z 23 stycznia 2004 r.3 nowelizującej pwp. Ustawa  miała na celu wprowadzenie do 
pwp przepisów proceduralnych w zakresie trybu i zasad postępowania przed Urzędem Patentowym 
w sprawach spornych w miejsce regulowania ich – jak w dotychczasowym stanie prawnym – w opar-
ciu o przepisy wykonawcze, tj. rozporządzenie Rady Ministrów z 30 sierpnia 2001 r. w sprawie 
postępowania spornego przed Urzędem Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej4. W uzasadnieniu 
rządowego projektu nowelizacji pwp5 wskazano, iż zmiany uwzględniają przedstawione przez 
Radę Legislacyjną wątpliwości co do prawidłowości rozwiązania przyjętego w dotychczasowym 
stanie prawnym, tj. zamieszczania regulacji szczegółowego trybu postępowania spornego przed 
Urzędem Patentowym w akcie wykonawczym (Okoń, 2004). Numerus clausus spraw rozpatrywa-
nych w trybie postępowania spornego określa art. 255 ust. 1 pwp. Sprawy te można podzielić na 
cztery kategorie. Pierwszą stanowią sprawy o unieważnienie tytułów ochronnych i unieważnienie 
uznania na terytorium RP ochrony międzynarodowego znaku towarowego (art. 255 ust. 1 pkt 1, 11, 
12, 9). Drugą kategorię stanowią sprawy o stwierdzenie wygaśnięcia tytułów ochronnych (art. 255 
ust. 1 pkt 2, 21, 3, 31, 4, 5 i 8). Do trzeciej zaliczyć można sprawy dotyczące licencji przymusowych 
(art. 255 ust. 1 pkt 6, 61 i 7). Wreszcie ostatnią kategorią są sprawy o stwierdzenie bezzasadności 
zmiany warunków korzystania z oznaczenia geografi cznego w przypadku określonym w art. 188 
ust. 3 pwp (taką klasyfi kację przedstawił: Szewc, 2014, s. 1266–1267). Sprawy są rozpoznawane 

2 II PK 137/14, ZNSA 2016/1/104-108.
3 Dz.U. 2004 Nr 33, poz. 286.
4 Dz.U. 2001 Nr 92, poz. 1018.
5 Druk sejmowy nr 1607, IV kadencja, 2003 r.
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w składach kolegialnych 3-osobowych, natomiast w sprawach zawiłych w składach 5-osobowych 
(art. 279 ust. 2 pwp). Postępowanie sporne ma charakter postępowania administracyjnego, gdyż 
w myśl art. 256 pwp w s prawach nieuregulowanych w pwp stosuje się kodeks postępowania 
administracyjnego6. Jednakże w postępowaniu spornym nie stosuje się przepisów k.p.a. o ter-
minach zał atwiania spraw, k.p.a. przewiduje termin miesięczny dla załatwienia sprawy wymaga-
jącej postępowania wyjaśniającego, a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej termin 
dwumiesięczny (art. 35 § 3 k.p.a.). Dla Urzędu Patentowego przepis art. 255 ust. 3 pwp prze-
widział termin sześciu miesięcy od dnia złożenia wniosku, ma on jednak charakter instrukcyjny 
(Demendecki, Niewęgłowski, Sitko, Szczotka i Tylec, 2014, s. 1072). Ponadto zgodnie z art. 256 
ust. 3 pwp, przepisów k.p.a o ponownym rozpatrywaniu sprawy, na wniosek strony, spraw zała-
twionych przez wydanie decyzji, od której nie służy odwołanie (tj. art. 127 § 3 k.p.a.), nie stosuje 
się do decyzji rozstrzygającej sprawę co do jej istoty i wydanej po przeprowadzeniu rozprawy. 
Wreszcie w postępowaniu spornym nie obowiązują przepisy k.p.a. o kosztach postępowania, 
a zamiast nich zasady obowiązujące w procedurze cywilnej, tj. art. 98 i n. kodeksu postępowania 
cywilnego7 (art. 256 ust. 2 pwp). 

Naczelną zasadą postępowania spornego jest jego kontradyktoryjność. Podstawę wniosku 
i dowody na jego poparcie przedstawia sam wnioskodawca, strona przeciwna zaś przy użyciu 
wybranych przez siebie środków i dowodów odpiera jego zarzuty. Kompetencja organu rozstrzyga-
jącego w gromadzeniu materi ału dowodowego jest zatem ograniczona w myśl art. 256 ust. 4 pwp. 
Urząd Patentowy rozstrzyga sprawy w trybie postępowania spornego w granicach wniosku i jest 
związany podstawą prawną wskazaną przez wnioskodawcę. NSA w Warszawie w uzasadnieniu 
wyroku z 1 marca 2016 r.8, podał wprost, iż „W postępowaniu przed Urzędem Patentowym ogra-
niczona jest inicjatywa organu w zakresie zbierania materiału dowodowego i wyjaśniania z urzędu 
istotnych dla wyniku sprawy okoliczności faktycznych. Postępowanie to bowiem ma charakter 
kontradyktoryjny, na co wskazuje m.in. przepis art. 255 ust. 4 pwp. Toteż, będąca przedmiotem 
kontroli sądu administracyjnego aktywność Urzędu Patentowego w kierunku wyjaśnienia istotnej 
okoliczności faktycznej, poprzez dopuszczenie z urzędu dowodu, z której jedna ze stron wypro-
wadza korzystne dla niej skutki prawne, mogła by być nawet poczytana za przejaw stronniczości 
organu”. Jak z kolei wskazał NSA w Warszawie w uzasadnieniu wyroku z 23 maja 2016 r.9, „Organ 
w ramach postępowania spornego prowadzonego w oparciu o przepisy p.w.p. nie dokonuje sa-
modzielnie rekonstrukcji stanu sprawy, a jedynie zajmuje stanowisko dotyczące argumentacji 
prezentowanej przez strony postępowania. Organ nie może więc oprzeć decyzji o unieważnieniu 
prawa ochronnego na innej podstawie niż   wskazana we wniosku, nie jest też uprawniony do po-
szukiwania czy też rozważania, czy nie zachodzą inne przyczyny unieważnienia prawa ochronne-
go niż te, które podniósł wnioskodawca”. Podał następnie, że „Postępowanie sporne nie stanowi 
nadzwyczajnego trybu, którego celem jest weryfi kacja zgodności z prawem (materialnym i przepi-
sami postępowania, które w sprawie o udzieleniu prawa ochronnego miały zastosowanie) decyzji 
o udzieleniu prawa ochronnego, lecz jest postępowaniem, w którym organ ocenia na podstawie 

6 Ustawa z 14 czerwca 1960 r. (t.j. Dz.U. 2017, poz. 1257).
7 Ustawa z 17 listopada 1964 r. (t.j. Dz.U. 2018, poz. 1360).
8 II GSK 2425/14, Lex nr 2081256.
9 II GSK 2966/14, Lex nr 2083255.
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dowodów przedłożonych przez strony tego postępowania czy zaistniała konkretna, wskazana we 
wniosku przesłanka unieważnienia tego prawa”. Pomimo regulacji z art. 255 ust. 4 pwp w postę-
powaniu spornym nadal, przynajmniej formalnie, znajduje zastosowanie wyrażona w art. 7 k.p.a. 
zasada prawdy materialnej (obiektywnej) oraz statuowany w 77 § 1 k.p.a. obowiązek zebrania 
i rozpatrywania całokształtu materiału dowodowego w sposób wyczerpujący (Szewc, 2014, 
s. 1262–1263)10. WSA w Warszawie w wyroku z 3 października 2007 r.11, zauważył, że „Urząd 
Patentowy RP jest obowiązany m.in. do przestrzegania zasady pogłębiania zaufania obywateli 
do organów państwa, a także przestrzegania art. 7, art. 77 § 1 i art. 80 k.p.a. oraz uzasadniania 
swoich rozstrzygnięć według wymagań określonych w przepisie art. 107 § 3 k.p.a.”. Podobnie 
w uzasadnieniu wyroku WSA w Warszawie z 15 października 2007 r.12, podano, że „Z przepisu 
art. 256 ust. 1 p.w.p. wynika, że w postępowan iu administracyjnym prowadzonym w przedmiocie 
unieważnienia znaku towarowego nie jest wyłączony obowiązek organu wyjaśnienia okoliczności 
sprawy, o którym mowa w art. 7 i art. 77 k.p.a.”13.

Stroną w postępowaniu spornym jest uprawniony z prawa wyłącznego, osoby mające interes 
prawny w uzyskaniu rozstrzygnięcia w sprawach, o których mowa w art. 255 pwp, a także z racji, 
iż postępowanie sporne może zostać zainicjowane wniesieniem sprzeciwu wobec decyzji Urzędu 
Patentowego (art. 255 ust. 1 pkt 9 pwp) – osoba wnosząca sprzeciw (Szewc, 2014, s. 1262). Nie 
określono pojęcia „strony” na potrzeby postępowania spornego, dlatego też zastosowanie znaj-
duje ogólna defi nicja strony z art. 28 k.p.a. Zatem podstawowym kryterium wyznaczającym status 
strony w postępowaniu spornym jest interes prawny (Szewc, 2003, s. 306–307).

III. Rozstrzygnięcia niemerytoryczne postępowania spornego 
i ich kontrola

Postępowanie sporne jest wszczynane na pisemny wniosek osoby mającej interes prawny 
w uzyskaniu określonego rozstrzygnięcia, jednakże może być również zainicjowane złożeniem 
sprzeciwu od decyzji uznanego przez uprawnionego za bezzasadny (art. 255 ust. 1 pkt 9 pwp). 
Przepis art. 2551 ust. 1–4 pwp określa niezbędne elementy, które powinien zawierać wniosek 
o wszczęcie postępowania spornego. Wniosek jest wstępnie badany przez Urząd Patentowy pod 
kątem wymagań formalnych i w razie wystąpienia usterek lub braków wnioskodawca jest wzywany 
do ich usunięcia w terminie 30 dni pod rygorem umorzenia postępowania. Po bezskutecznym upły-
wie terminu do usunięcia usterek (np. sprecyzowanie żądania) czy braków (np. złożenie podpisu, 
pełnomocnictwa, uiszczenia opłaty) Urząd Patentowy wydaje decyzję o umorzeniu postępowania. 
Niemniej jednak powyższy termin (zawity) może zostać przywrócony na podstawie art. 58 k.p.a. 
w zw. z art. 256 ust. 1 pwp i po spełnieniu wymagań tam wskazanych (Szewc, 2014, s. 1276).
10 Autor przychyla się do stanowiska wyrażonego przez WSA w Warszawie w wyroku z 11 października 2007 r. (VI SA/Wa 282/07), wskazującego iż 
na pewne odstępstwa od wymogu stosowania w postępowaniu spornym zasady prawdy obiektywnej pozwala to, że w postępowaniu tym przepisy k.p.a. 
stosuje się tylko odpowiednio.
11 VI SA/Wa 1057/07, Lex nr 395329.
12 VI SA/Wa 1356/07, Lex nr 395377.
13 Jednakże aktualniejs ze orzeczenia takie, jak wyrok WSA w Warszawie z 16 stycznia 2013 r. (VII SA/Wa 737/12, Lex nr 1274899) wskazują, że 
„Nie można przenosić do postępowania spornego o unieważnienie prawa ochronnego przez art. 256 ust. 1 p.w.p. – wynikających z art. 7 i art. 77 k.p.a. 
obowiązków Urzędu Patentowego w zakresie zbierania i oceny dowodów oraz załatwiania sprawy z uwzględnieniem interesu społecznego i słusznego 
interesu obywateli, gdyż art. 255 ust. 4 p.w.p. jest przepisem zawierającym objętą nim pełną regulację wykluczającą możliwość uzupełniającego za-
stosowania przepisów kodeksu postępowania administracyjnego”. Podobnie wypowiedział się NSA w Warszawie w uzasadnieniu wyroku z 22 marca 
2013 r. (II GSK 2472/11,  Lex nr 1334133) stwierdzając, iż „Artykuł 77 § 1 k.p.a. z uwagi na zasadę kontradyktoryjności, na jakiej oparte jest postępowa-
nie sporne przed Urzędem Patentowym, zasadniczo nie ma w tym postępowaniu zastosowania. To strony, a nie organ, zbierają dowody na ustalenie 
istotnych w sprawie okoliczności”.
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Na kolejnym etapie postępowania Urząd Patentowy doręcza stronom postępowania odpisy 
wniosku i wyznacza termin na nadesłanie odpowiedzi (art. 2552 pwp), a następnie rozsyła za-
wiadomienia o rozprawie, które winny być doręczone co najmniej 7 dni przed wyznaczonym ter-
minem (art. 2553 pwp). W przepisie art. 2553 ust. 5 pwp unormowano możliwość zastosowania 
przez Urząd Patentowy prekluzji dowodowej w razie nadmiernego przewlekania postępowania 
przez strony. Chodzi tu o sytuację, gdy postępowanie trwa dłużej niż to konieczne do wyjaśnienia 
okoliczności faktycznych i prawnych istotnych dla rozstrzygnięcia sprawy, przy czym przewle-
kłość jest znaczna (Demendecki, Niewęgłowski, Sitko, Szczotka i Tylec, 2014, s. 1075–1076). 
Instytucja ta dopuszcza możliwość zobowiązania stron do podania wszystkich twierdzeń oraz 
dodatkowych dowodów na ich poparcie pod rygorem utraty prawa powoływania ich w toku po-
stępowania. Jej celem jest zdyscyplinowanie stron i przeciwdziałanie próbom nieuzasadnionego 
opóźniania rozstrzygnięcia sprawy (grania na zwłokę). Prekluzja dowodowa nie może być jednak 
zastosowana, jeżeli strona wykaże, że powołanie danych dowodów w wyznaczonym terminie nie 
było możliwe albo że potrzeba powołania dowodu wynikła później (Szewc, 2014, s. 1280). W prak-
tyce okoliczności uzasadniające odstąpienie od stosowania prekluzji podlegają ocenie Urzędu 
Patentowego.

Zgodnie z art. 2554 pwp, Urząd Patentowy, w razie stwierdzenia braku swej właściwości, gdy 
wniosek nie dotyczy spraw określonych w art. 255 ust. 1 pwp, wydaje postanowienie o uznaniu 
się niewłaściwym. W prawie administracyjnym właściwość organu oznacza prawną zdolność do 
wiążącego ustalenia konsekwencji obowiązującej normy prawa administracyjnego w stosunku 
do określonego podmiotu (Wajda, 2014, s. 90). Zarazem przepis art. 19 k.p.a. ustanawia zasadę 
przestrzegania z urzędu właściwości przez wszystkie organy administracji publicznej, zarówno 
rzeczowej (którą zgodnie z art. 20 k.p.a. ustala się według przepisów o zakresie działania organu), 
ja k i miejscowej. Jednakże w przypadku uznania się niewłaściwym do rozpatrzenia sprawy Urząd 
Patentowy nie przekazuje sprawy do organu właściwego, w myśl art. 65 § 1 k.p.a., którego stoso-
wanie zostało wyłączone przez normę szczególną z art. 2554 ust. 1 pwp (Szewc, 2014, s. 1281). 
Natomiast w razie wycofania wniosku przed rozprawą postępowanie podlega umorzeniu w drodze 
decyzji. Na postanowienie Urzędu Patentowego o uznaniu swej niewłaściwości nie przysługuje 
skarga do sądu administracyjnego14 (Szewc, 2014, s. 1310).

W trakcie postępowania spornego jest przeprowadzana przed Urzędem Patentowym roz-
prawa administracyjna, która ma charakter jawny, z wyjątkiem spraw dotyczących wynalazku 
tajnego lub wzoru użytkowego tajnego (art. 2555 pwp). Jednakże w razie powołania się przez 
stro ny na informacje prawnie chronione na podstawie odrębnych przepisów (np. dotyczących 
tajemnicy państwowej, służbowej, handlowej) jawność rozprawy może zostać wyłączona w dro-
dze niezaskarżalnego postanowienia. Wyłączenie jawności może być całkowite lub częściowe 
i polegać przykładowo na zakazie przebywania na sali rozpraw osób postronnych, w tym świad-
ków i biegłych, a także zakazie rejestrowania przebiegu rozprawy. Wyłączenie nie może jed-
nakże naruszyć tzw. jawności wewnętrznej postępowania. W doktrynie postępowania cywilnego 
i karnego wyróżnia się dwa rodzaje jawności rozpraw – wewnętrzną polegającą na dostępności 
rozprawy dla stron, uczestników postęp owania oraz zewnętrzną oznaczającą dostępność roz-
prawy dla wszystkich osób zainteresowanych, czyli dla publiczności (Szewc, 2014, s. 1282 i n.). 
14 Art. 257 pwp.
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W postępowaniu spornym wyłączenie jawności nie może obejmować obecności samych stron 
na rozprawie. 

IV. Rozstrzygnięcia merytoryczne postępowania spornego 
i ich kontrola

W sprawach, o których mowa w art. 255 ust. 1 pwp, Urząd Patentowy wydaje bądź decyzje 
o charakterze deklaratoryjnym (sprawy o stwierdzenie wygaśnięcia tytułów ochronnych), bądź 
też o charakterze konstytutywnym (sprawy o unieważnienie tytułów ochronnych i unieważnienie 
uznania na terytorium RP ochrony międzynarodowego znaku towarowego oraz dotyczące licen-
cji przymusowych) (Szewc, 2014, s. 1268). Rozstrzygnięciem kończącym postępowanie sporne 
przed Urzędem Patentowym jest podejmowana kolegialnie decyzja merytoryczna, której treścią 
jest orzeczenie o istocie żądania. W razie gdy postępowanie z jakiejkolwiek przyczyny stanie się 
bezprzedmiotowe lub jeżeli wystąpi o to wnioskodawca, a nie sprzeciwiają się temu strony oraz 
gdy nie jest to sprzeczne z interesem społecznym, Urząd Patentowy wydaje decyzję o umorzeniu 
postępowania, która jest rozstrzygnięciem formalnym (art. 105 k.p.a. w zw. z art. 256 ust. 1 pwp). 
Jednakże bezprzedmiotowości postępowania nie można utożsamiać z bezzasadnością żąda-
nia, czyli brakiem przesłanek do uwzględnienia wniosku (Dyl, 2014, s. 420 i n.; Przybysz, 2014, 
s. 310 i n.). W takim przypadku Urząd Patentowy winien wydać decyzję merytoryczną. W prze-
ciwieństwie do bezprzedmiotowości postępowania, bezzasadność żądania strony musi być 
wykazana w decyzji załatwiającej sprawę co do jej istoty, a nie prowadzić do umorzenia postępo-
wania15. Jak wspomniano na wstępie, Urząd Patentowy rozstrzyga sprawę w granicach wniosku 
i jest związany podstawą prawną wskazaną przez wnioskodawcę. Jednakże jak wynika z art. 105 
§ 1 k.p.a., umorzenie postępowania może być całkowite lub częściowe, odpowiednio zatem roz-
strzygnięcie merytoryczne może uwzględniać żądanie (bądź nie) jedynie częściowo (art. 104 
§ 2 k.p.a.). Jak podniósł NSA w uzasadnieniu wyroku z 20 lipca 2011 r.16, „Związanie Urzędu 
Patentowego granicami wniosku oznacza jedynie, że organ nie może wykroczyć poza zakres 
żądania określonego we wniosku. Nie może być natomiast rozumiane, co wydaje się oczywiste, 
jako związanie wnioskiem w taki sposób, że nie pozwala organowi na uwzględnienie żądania 
jedynie w części”.

Uregulowania art. 2557 pwp wskazują, że decyzja jest podejmowana zwykłą większością 
głosów. Niemniej jednak członek składu orzekającego, który nie zgadza się z treścią rozstrzygnię-
cia może dać temu wyraz, zgłaszając zdanie odrębne. Nawet w takiej sytuacji członek kolegium 
nie może uchylić się od obowiązku podpisania decyzji. Zdanie odrębne nie podlega ogłoszeniu 
ani zamieszczeniu w protokole rozprawy, jednakże fakt jego złożenia zaznacza się przy podpi-
sie złożonym na decyzji, zamieszczając stosowną wzmiankę „zd. odr. ” bądź „c.v.s.” (cum voto 
separato) (Demendecki, Niewęgłowski, Sitko, Szczotka i Tylec, 2014, s. 1078–1079). Przepis 
art. 2558 pwp określa wymogi formalne decyzji, elementy, które muszą znaleźć się w jej treści, 
aby zaistniała ona w obrocie prawnym w sposób niewadliwy. Wskazane elementy są zasadni-
czo zgodne z ogólnymi wymogami decyzji administracyjnej przewidzianymi w art. 107 § 1 k.p.a. 
Jednakże w treści decyzji Urzędu Patentoweg o musi znaleźć się rozstrzygnięcie co do kosztów 

15 Tak wyr. WSA w Warszawie z 1 grudnia 2006 r., VII SA/Wa 1520/06, Legalis; wyr. WSA w Warszawie z 17 marca 2004 r., IV SA 3439/02, Legalis.
16 II GSK 647/10, Lex nr 1083332.
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postępowania (art. 2558 ust. 1 pkt. 7 pwp), ponadto członek kolegium może podpisać się jedynie 
samym nazwiskiem (Szewc, 2014, s. 1297–1298) i przy podpisie nie określać swojego stanowi-
ska służbowego. Integralną częścią decyzji jest jej uzasadnienie odzwierciedlające proces my-
ślowy członków kolegium, który legł u podstaw wydania rozstrzygnięcia. Uzasadnienie powinno 
wskazywać fakty, które organ orzekający uznał za udowodnione, dowody, na jakich się oparł 
oraz przyczyny, z powodu których innym dowodom odmówił wiarygodności i mocy dowodowej, 
a także wyjaśnienie podstawy prawnej z przytoczeniem przepisów prawa. W przypadku uzasad-
nień decyzji Urzędu Patentowego przewidziano 30-dniowy termin do ich sporządzenia od ogło-
szenia decyzji. Pozbawienie decyzji jakiegokolwiek elementu określonego w przepisie art. 2558 
pwp skutkuje jej wadliwością, jednakże nie w każdym przypadku musi oznaczać jej nieważność. 
Komentatorzy za minimum elementów decyzji uznają cztery składniki: oznaczenie organu, adre-
sata decyzji, czyli strony lub stron, rozstrzygnięcie i podpis osoby uprawnionej do jej wydania (Dyl, 
2014, s. 458; Przybysz, 2014, s. 324). Należy jednak podzielić pogląd, iż art. 2558 pwp określa 
jedynie niezbędne składniki decyzji, pewne minimum gwarantujące jej niewadliwość, natomiast 
może być ona uzupełniona jeszcze o inne elementy, np. załączniki (Szewc, 2014, s. 1290). 
Decyzje Urzędu Patentowego, z wyjątkiem tych wydanych na posiedzeniu niejawnym, podlega-
ją ogłoszeniu (art. 2559 i 25510 pwp), od tej również chwili organ jest związany decyzją zgodnie 
z art. 110 k.p.a.

Nadzór jurysdykcyjny nad merytorycznymi decyzjami Urzędu Patentowego sprawują sądy 
administracyjne, do których stronom w sprawach określonych w art. 255 pwp przysługuje skarga 
od decyzji. Postępowanie toczy się według zasad i w trybie określonym w przepisach ustawy – 
Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi17. sama skarga zaś musi dotyczyć spraw 
określonych w art. 3 tej ustawy. Jak podkreślił NSA w uzasadnieniu postanowienia z 20 mar-
ca 2007 r.18, „Skarga do sądu administracyjnego przysługuje wyłącznie od tych rozstrzygnięć 
Urzędu Patentowego RP wydanych w postępowaniu spornym, które mieszczą się w katalogu 
określonym w art. 3 p.p.s.a.”. Akcentowana we wstępnej części artykułu zasada kontradyktoryj-
ności postępowania spornego ma znaczenie również w zakresie kontroli rozstrzygnięć Urzędu 
Patentowego. Sąd administracyjny weryfi kujący zaskarżoną decyzję także orzeka w granicach 
prawnych zakreślonych przez wnioskodawcę. Jak wskazał WSA w Warszawie w uzasadnieniu 
wyroku z 9 sierpnia 2006 r.19, „Zgodnie z art. 255 ust. 4 Prawa własności przemysłowej Urząd 
Patentowy rozstrzyga sprawy w trybie postępowania spornego w granicach wniosku i jest zwią-
zany podstawą prawną wskazaną przez wnioskodawcę. Natomiast sąd administracyjny kontroluje 
zaskarżoną decyzję, stosując kryterium prawne w granicach danej sprawy i powoływanie nowych 
podstaw unieważnienia decyzji na etapie postępowania sądowego, które nie były przedmiotem 
rozpoznania przez Urząd Patentowy RP nie jest dopuszczalne”. Od decyzji rozstrzygającej 
sprawę co do istoty i wydanej po przeprowadzeniu rozprawy nie służy przewidziany w art. 127 
§ 3 k.p.a. wniosek o ponowne rozpoznanie sprawy (art. 256 ust. 3 pwp). Autorzy (Szewc, 2014, 
s. 1308) wskazują, że u przyczyn takiego rozwiązania leży przekonanie, iż decyzja podjęta 
przez kolegialny skład orzekający nie ma już szans na zmianę przy ponownym rozpoznaniu 

17 Ustawa z 30 sierpnia 2002 r. (t.j. Dz.U. 2018, poz. 1302).
18 II GSK 232/06, Lex nr 321291.
19 VI SA/Wa 82/06, Lex nr 246149.
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sprawy. Bardziej jednak prawdopodobne, iż ustawodawca chciał skrócić stronom drogę do sądu 
administracyjnego.

Ponadto w przepisie art. 258 pwp uregulowano możliwość wniesienia w sprawach, o których 
mowa w art. 255 pwp, skargi nadzwyczajnej do sądu administracyjnego. Podmiotami uprawnionymi 
do wniesienia skargi są Prezes Urzędu Patentowego RP, Prokurator Generalny RP i Rzecznik Praw 
Obywatelskich, a termin do jej wniesienia wynosi 6 miesięcy od dnia doręczenia stronie decyzji. 
Oczywiście decyzja musi być prawomocna, jednakże podstawowym kryterium zaskarżalności 
w trybie art. 258 pwp jest rażące naruszenie prawa przez decyzję. Rażącego naruszenia prawa 
nie należy utożsamiać z istotnym naruszeniem prawa. Nie każde bowiem istotne naruszenie prawa 
musi polegać na naruszeniu rażącym20. Naruszenie prawa ma cechę rażącego, gdy decyzja nim 
dotknięta wywołuje skutki prawne niedające się pogodzić z wymaganiami praworządności, którą 
należy chronić nawet kosztem obalenia ostatecznej decyzji. Nie chodzi więc o spór o wykładnię 
prawa, lecz o działanie wbrew nakazowi lub zakazowi ustanowionemu w prawie21.

V. Podsumowanie
Nie da się ukryć, że sprawy z zakresu własności przemysłowej stanowią ciągle rosnący 

segment zainteresowania przemysłu, a co za tym idzie, praktyki prawa, która musi „obsłużyć” 
powstające na tym tle spory. Wzrasta potrzeba fachowej pomocy prawnej przy takich sprawach, 
a także sędziów specjalizujących się w tego rodzaju zagadnieniach. Wspomniano już na wstępie 
o pewnych problemach wynikających z dualizmu rozpoznawania spraw z zakresu własności prze-
mysłowej częściowo przez sądy cywilne (sprawy o naruszenie praw z zakresu własności przemy-
słowej), a częściowo przez poddanie ich kontroli sądów administracyjnych (sprawy o unieważnienie 
i stwierdzenie wygaśnięcia praw wyłącznych). W tym systemie regulacja postępowania spornego 
jawi się jako zawiła normatywnie. W szczególności w zakresie odesłań do pwp, odesłań do k.p.a. 
oraz w przedmiocie odpowiedniego stosowania przepisów innych ustaw, np. k.p.c. Należy zatem 
poprzeć zgłoszony przez A. Szewca postulat wprowadzenia jednego rozdziału ustawy generalnie 
regulującego sprawę stosowania przepisów kpa we wszystkich postępowaniach przed Urzędem 
Patentowym oraz zaskarżania decyzji i postanowień wydawanych w tych postępowaniach (Szewc, 
2014, s. 1312).
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Streszczenie
W artykule krytycznie został przeanalizowany wyrok TSUE wydany w trybie prejudycjalnym TSUE 
dotyczący nadużywania pozycji dominującej przez łotewską organizację zbiorowego zarządzania 
prawami autorskimi, polegającego na pobieraniu nadmiernie wygórowanych opłat za licencje na 
publiczne odtwarzanie utworów muzycznych. Pytania prejudycjalne skierowane do TSUE przez 
łotewski sąd najwyższy dotyczyły przede wszystkim sposobów ustalenia zawyżenia cen, poziomu 
zawyżenia świadczącego o nadużyciu oraz możliwości przedstawienia przez dominanta obiek-
tywnego uzasadnienia. 
TSUE potwierdził właściwość stosowania, innych niż kosztowa, metod oceny zawyżenia, w tym 
metod porównawczych. Wskazał, że porównanie cen powinno być przeprowadzone według jed-
norodnej podstawy w oparciu o obiektywne i weryfi kowalne kryteria. Odnosząc się do poziomu 
zawyżenia cen, TSUE wyjaśnił, że by móc stwierdzić naruszenie, ceny muszą być znacząco 
wyższe (od ceny benchmarkowej) i utrzymywać się przez określony okres. 
W ocenie autorki, wyrok TSUE nie jest wyczerpujący, co do praktycznych wytycznych dla oceny 
zawyżenia cen. Jednocześnie, TSUE umożliwia krajowym organom i sądom korzystanie z dużego 
zakresu swobody w rozstrzyganiu okoliczności konkretnej sprawy, co może być ocenione nega-
tywnie. W tym zakresie więcej wskazówek zawiera opinia rzecznika generalnego Nilsa Wahla. 
Ty m samym, pozytywnie należy ocenić podjętą przez niego próbę kompleksowego przedstawienia 
istotnych kryteriów dla stwierdzenia analizowanego nadużycia pozycji dominującej.

* Doktorantka na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, prawnik w departamencie prawa konkurencji w Linklaters C. Wiśniewski 
i Wspólnicy sp. k., ORCID: 0000-0003-4958-7773; e-mail: anialaszczyk@gmail.com. Opinie wyrażone w artykule są prywatnymi opiniami autorki.
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Słowa kluczowe: nadużywanie pozycji dominującej; ceny nadmiernie wygórowane; wyrok w try-
bie prejudycjalnym; TSUE.

JEL: K21

I. Wprowadzenie
Wykazanie przez organy ochrony konkurencji nadużywania pozycji dominującej przez stoso-

wanie cen niesłusznych (rozumianych tutaj jako nadmiernie wygórowane) stanowi jedno z trud-
niejszych, jak również kontrowersyjnych zagadnień prawa konkurencji. Trudności i kontrowersje 
te dotyczą kryteriów weryfi kacji poziomu cen, który należy uznać za zawyżony do tego stopnia, 
iż jest on niesłuszny, a jego utrzymywanie przez dominanta negatywnie wpływa na konkurencję. 

Orzeczenie TSUE wydane w trybie prejudycjalnym dotyczące sprawy Autortiesību un 
komunicēšanās konsultāciju aģentūra/Latvijas Autoru apvienība (dalej: AKKA/LAA), tj. łotewskiej 
organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi (dalej: OZZP) przyczynia się do wyjaś-
nienia jedynie kilku wątpliwości w tym zakresie1 TSUE odpowiadając na pytania prejudycjalne 
skoncentrował się głównie na specyfi cznych okolicznościach zawisłej sprawy. Tym samym, TSUE 
nie podjął się rozważań co do samej istoty naruszenia, nadal pozostawiając krajowym sądom 
i organom ochrony konkurencji szeroki zakres swobody oceny polityki cenowej dominantów.

Więcej praktycznych wskazówek zawiera natomiast opinia rzecznika generalnego Nilsa 
Wahla (dalej: AG Wahl). Stanowisko AG Wahla okazało się być do tego stopnia sugestywne, że 
brytyjski sąd – Competition Appeal Tribunal (dalej: CAT) – w istotnej części oparł na niej swoje 
orzeczenie uchylające decyzję organu ochrony konkurencji Competition Markets Authority (dalej: 
CMA) dotyczącą stosowania cen nadmiernie wygórowanych przez Pfi zer i Flynn.2. 

W ramach omówienia sprawy AKKA/LAA opisany zostanie przedmiot postępowania przed 
łotewskim organem ochrony konkurencji i krajowymi sądami, wyrok TSUE, stanowisko AG Wahla. 
Omówienie zakończone zostanie krytycznymi uwagami autorki dotyczącymi rozstrzygnięcia sprawy. 

II. Stan faktyczny

1. Postępowanie przed łotewskim organem ochrony konkurencji i krajowymi sądami

AKKA/LAA jest jedynym podmiotem na Łotwie uprawnionym do udzielania licencji na pub-
liczne odtwarzanie utworów muzycznych, w odniesieniu do których zarządza prawami autorskimi. 
Pobierane przez tę OZZP opłaty są w przeważającej części przeznaczane na wynagrodzenia dla 
posiadaczy praw autorskich. 

W 2013 roku łotewska rada ds. konkurencji (dalej: Rada) wydała decyzję stwierdzającą 
nadużycie przez łotewską OZZP – AKKA/LAA – pozycji dominującej polegające na stosowaniu 
nadmiernie wygórowanych opłat licencyjnych. 

1 Wyrok TSUE z 14 września 2017 r. w sprawie C-177/16 Aut ortiesību un komunicēšanās konsultāciju aģentūra / Latvijas Autoru apvienība v Konkurences 
padome, ECLI:EU:C:2017:689.
2 Wyrok CAT z 7 czerwca 2018 r. w połączonych sprawach 1275/1/12/17 Flynn Pharma Ltd and Flynn Pharma (Holdings) Ltd v Competition and Markets 
Authority i 1276/1/12/17 Pfi zer Inc. and Pfi zer Limited v Competition and Markets Authority.
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Analizując czy doszło do naruszenia, Rada zastosowała metodę porównawczą, tj. porównała 
opłaty pobierane przez AKKA/LAA za odtwarzanie utworów muzycznych w lokalach handlowych 
i centrach usługowych z: (i) opłatami pobieranymi na Litwie i Estonii; (ii) opłatami pobieranymi 
przez OZZP w około 20 innych państwach członkowskich, przy uwzględnieniu wskaźnika siły na-
bywczej (dalej: wskaźnik PPP). Oba testy wykazały, że opłaty pobierane przez AKKA/LAA co do 
zasady są wyższe niż opłaty w krajach referencyjnych. W rezultacie Rada stwierdziła nadużycie 
pozycji dominującej i nałożyła karę w wysokości ok. 32 tysięcy euro, skalkulowaną w oparciu o ob-
rót AKKA/LAA (tj. uwzględniając wynagrodzenie przekazywane posiadaczom praw autorskich).

AKKA/LAA odwołała się od decyzji do regionalnego sądu administracyjnego, wskazując 
na niejasne i niewłaściwe zastosowanie metody porównawczej (m.in. nieuzasadnione uznanie 
Estonii i Litwy za główne kraje referencyjne), a także nieprawidłowy sposób skalkulowania kary. 
Sąd stwierdził nieważność części decyzji i przychylił się do zarzutu AKKA/LAA co do nieupraw-
nionego uwzględnienia wynagrodzenia posiadaczy praw autorskich w obrocie OZZP na potrzeby 
skalkulowania kary. Zarzuty naruszenia przez Radę prawa materialnego nie zostały uwzględnione. 

Od wyroku sądu skargę kasacyjną wniosła zarówno AKKA/LAA, jak i Rada. OZZP argumento-
wała, że uznanie Litwy i Estonii za państwa referencyjne nie było oparte na kryteriach gospodarcze, 
lecz o wspólności terytorialnej, historycznej i kulturowej. Ponadto, w ocenie AKKA/LAA, Rada nie 
sformułowała obiektywnych kryteriów umożliwiających zweryfi kowanie zasadności porównania 
stawek stosowanych na Łotwie oraz Litwie i w Estonii. 

Rada w swojej skardze kasacyjnej argumentowała, że sposób obliczenia przez nią kary 
jest zgodny z krajowym prawodawstwem, według którego przez pojęcie „obrót” należy rozumieć 
wszystkie przychody z prowadzenia działalności gospodarczej. 

Analizując sprawę, łotewski sąd najwyższy powziął wątpliwości co do stosowanej przez Radę 
metody ustalenia istnienia zawyżenia, jak również właściwego sposobu obliczenia kary. W tym 
kontekście, sąd ten zdecydował o zawieszeniu postępowania i skierowania do TSUE pytań pre-
judycjalnych dotyczących: 
1) możliwości stosowania przepisów TFUE do praktyki rynkowej krajowego OZZP w sytuacji, 

w której ta OZZP pobiera także wynagrodzenia za utwory zagranicznych twórców (pytanie 1); 
2) właściwości i wystarczalności testu ustalenia pojęcia „niesłusznych cen” polegającego na 

porównaniu opłat na danym rynku z opłatami na graniczących z nim rynkach (pytanie 2);
3) właściwości i wystarczalności testu ustalenia pojęcia niesłusznych cen polegającego na wy-

korzystaniu wskaźnika PPP (pytanie 3);
4) wyboru między porównywaniem opłat w odniesieniu do każdego odrębnego ich segmentu 

(tj. lokali handlowych i centrów usługowych o określonej powierzchni) ze średnim poziomem 
stawek cenowych (pytanie 4);

5) sytuacji, w której należy uznać, że różnica w stawkach cenowych jest znacząca, co przerzuca 
na przedsiębiorcę ciężar wykazania słuszności stosowania stawek cenowych (pytanie 5);

6) informacji, których należy oczekiwać od przedsiębiorcy w celu wykazania słusznego cha-
rakteru stawek cenowych w sytuacji, gdy koszt usług/produktów nie może zostać ustalony 
w sposób analogiczny, jak przy dobrach materialnych (pytanie 6);

7) wyłączenia z obrotu wynagrodzenia wypłaconego twórcom na potrzeby skalkulowania kary 
fi nansowej (pytanie 7).
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2. Wyrok TSUE

Niniejsze rozważania skupiają się przede wszystkim na analizie pytań 2–6, pomijając py-
tanie 1, które można sprowadzić do ustalenia czy działanie AKKA/LAA mogło wpływać na wy-
mianę handlową między państwami członkowskimi. Odwołując się do ustalonego orzecznictwa, 
TSUE wskazał, że zarządzanie przez AKKA/LAA prawami autorów zagranicznych jest wystar-
czającą okolicznością do stwierdzenia możliwości wpływania tej OZZP na wymianę handlową 
między państwami członkowskimi3.

Rozważając kryteria niezbędne dla ustalenia „niesłuszności” cen, TSUE łącznie analizował 
pytania 2–4 dotyczące wymogów w zakresie stosowania metody porównawczej. Punktem wyj-
ścia dla swych rozważań TSUE czyni test „niesłuszności” cen wprowadzony wyrokiem w sprawie 
United Brands4. Zgodnie z tym wyrokiem, w pierwszej kolejności należy ustalić istnienie nadmier-
nej różnicy między ceną produktu/usługi a ceną benchmarkową (która może być skalkulowana 
m.in. w oparciu o koszty produktu/usługi). W dalszej kolejności należy zbadać czy ta różnica jest 
niesłuszna – w ujęciu bezwzględnym lub przez porównanie z produktami konkurencyjnymi. 

Jednocześnie, TSUE zgadza się z poglądem, że ustalenie „niesłuszności” cen może też 
przebiegać przy wykorzystaniu innych metod, jak np. porównania cen produktów/usług w różnych 
państwach członkowskich5. Niemniej wybór referencyjnych państw członkowskich powinien prze-
biegać na podstawie obiektywnych, adekwatnych i możliwych do zweryfi kowania kryteriów, 
jak np. przyzwyczajenia konsumenckie, PKB per capita, dziedzictwo kulturowe i historyczne6. 
Jednocześnie ocena znaczenia tych kryteriów w danej sprawie należy do krajowego sądu. 

Weryfi kacja wyników porównania może przebiegać przez rozszerzenie liczby krajów referen-
cyjnych i porównanie opłat przy zastosowaniu jednorodnej podstawy, uwzględniającej wskaźnik 
PPP, gdy poziom życia w tych krajach jest różny7. Ponownie, to krajowy organ lub sąd powinien 
zweryfi kować poprawność zastosowanej metody.

Podobne stanowisko przyjmuje TSUE odpowiadając na pytanie dotyczące rodzaju porówny-
wanych opłat (tj. czy przedmiotem analizy powinna być opłata według segmentu licencjobiorcy czy 
średnia opłata). TSUE wskazuje, że nie ma jednej metody porównawczej i to sąd krajowy powi-
nien określić jej ramy w konkretnej sprawie. Przykładowo, jeżeli istnieją przesłanki, by sądzić, że 
zawyżony charakter opłat dotyczy konkretnych segmentów licencjobiorców, to w analizie należy 
porównywać opłaty stosowane dla jednego lub kilku segmentów8. 

Ustaliwszy możliwe sposoby zawyżenia cen, jak również wymagania co do poprawności 
ich stosowania, TSUE rozważył, jaki poziom zawyżenia może prowadzić do nadużycia oraz jak 
przedsiębiorca dominujący może bronić się przed zarzutami organu ochrony konkurencji. 

Odnosząc się do poziomu zawyżenia cen pozwalających na stwierdzenie nadużycia, TSUE wy-
jaśnia, że ceny powinny być znacząco wyższe9. Niemniej, nie ma uniwersalnego progu, którego 

3 Ibidem, pkt. 29–30.
4 Wyrok TSUE z 14 lutego 1978 r. w sprawie C-27/76 United Brands Company and United Brands Continentaal BV v Commission of the European 
Communities, ECLI:EU:C:1978:22, pkt 36.
5 Ibidem, pkt 37.
6 Ibidem, pkt. 41–42.
7 Ibidem, pkt 46.
8 Ibidem, pkt. 49–50.
9 Ibidem, pkt 53.
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przekroczenie automatycznie pozwalałoby twierdzić, że ceny są znacząco wyższe. TSUE zauważa 
również, że nadużyciem pozycji dominującej jest stosowanie „znacząco wyższych” cen w dłuż-
szym okresie. Tymczasowość i sporadyczność zawyżenia cen nie powinna racjonalnie budzić 
wątpliwości na gruncie prawa konkurencji10.

W odniesieniu do ewentualnych argumentów, jakie mogłaby podnieść OZZP na uzasadnienie 
poziomu stosowanych stawek, TSUE wskazuje na obiektywne elementy, które mają wpływ na 
koszty zarządzania lub wynagrodzenie posiadaczy praw11.

Rozważając sposób kalkulowania kary dla AKKA/LLA, TSUE sugeruje, że sąd krajowy po-
winien zweryfi kować czy część opłat, odpowiadając wynagrodzeniu posiadaczy praw autorskich, 
stanowi składnik wartości usług świadczonych przez tę OZZP. Ponadto, TSUE wskazuje, że 
ocena powinna brać także pod uwagę konieczność zapewnienia skutecznego, proporcjonalnego 
i odstraszającego charakteru nałożonej sankcji12. 

Jak wynika z powyższego podsumowania, TSUE w wyroku skoncentrował się na okolicznoś-
ciach danej sprawy i nie podjął się analizy cen nadmiernie wygórowanych w szerszym kontekście 
ogólnego testu stwierdzenia tego nadużycia. Ponadto, ocena wielu elementów testu zawyżenia 
pozostawiona została sądom krajowym przy uwzględnieniu okoliczności faktycznych danej sprawy. 

Mając to na uwadze, zasadnym będzie bliższe przyjrzenie się opinii AG Wahla, który ana-
lizuje sprawę, odnosząc się do podstawowego konceptu nadużycia pozycji dominującej przez 
stosowanie cen nadmiernie wygórowanych. Analiza opinii AG Wahla skupi się na najistotniejszych 
rozważaniach, które nie znalazły odzwierciedlenia w treści wyroku. 

3. Opinia AG Wahla

Punktem wyjścia do rozważań jest dla AG Wahla spostrzeżenie, że co do zasady organy 
ochrony konkurencji powinny być powściągliwe w interwencji w rzekomo zawyżone ceny stosowa-
ne przez przedsiębiorców dominujących13. Co do zasady bowiem konkurencyjne rynki, nieogra-
niczone barierami wejścia, powinny dążyć do samoregulacji. Wysokie ceny powinny przyciągać 
nowych graczy rynkowych i zachęcać ich do wejścia na rynek. Tym samym stosowanie rzekomo 
zawyżonych cen może przyczynić się w dłuższym okresie do zintensyfi kowania konkurencji. 
Jednocześnie, interwencja organów ochrony konkurencji jest uzasadniona na rynkach z wysokimi 
barierami wejścia lub np. monopolem prawnym. 

Afi rmując zaproponowaną w sprawie United Brands metodę kosztową, AG Wahl stwierdza 
jednak, że nie istnieje jedna metoda oceny zawyżenia pozwalająca na jednoznacznie określenie 
czy mogło dojść do naruszenia14. Dodatkowo, każda z potencjalnych metod jest niedoskonała, 
m.in. ze względu na jej nieadekwatność do okoliczności danej sprawy (np. trudno zastosować 
metodę kosztową do dóbr niematerialnych), niedostępność lub niepełność danych, różnice między 
różnymi rynkami geografi cznymi w przypadku stosowania metody porównawczej15. Zidentyfi kowane 

10 Ibidem, pkt. 55–56.
11 Ibidem, pkt 57.
12 Ibidem, pkt. 67–68.
13 Opinia Rzecznika Generalnego Nilsa Wahla przedstawiona 6 kwietnia 2017 r. w sprawie C-177/16 ECLI:EU:C:2017:286, pkt. 2–3.
14 Ibidem, pkt 36.
15 Ibidem, pkt. 37–42.
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niedoskonałości prowadzą AG Wahla do konkluzji, że organy ochrony konkurencji powinny stoso-
wać łącznie różne metody16. Niestety, ten postulat nie został wyartykułowany w orzeczeniu TSUE. 

AG Wahl wskazuje również pomocniczo na dodatkowe kryteria, które mogłyby być brane 
pod uwagę dla oceny istnienia naruszenia. Obejmują one: (i) istnienie barier wejścia na rynek lub 
ekspansji; (ii) stopień regulacji rynku, w tym istnienie organu regulacyjnego; (iii) siłę negocjacyjną 
nabywców17. 

W okolicznościach zawisłej sprawy, AG Wahl przedstawił pogląd, że metoda porównawcza 
opłat stosowanych na różnych rynkach geografi cznych jest odpowiednia, niemniej sąd krajowy 
powinien ustalić czy takie porównanie zostało przeprowadzone w sposób prawidłowy i czy było 
wystarczające18. Także zastosowanie wskaźnika PPP w ocenie AG Wahla może być odpowied-
nie, natomiast wykazanie czy jest wystarczające wymaga uwzględnienia także innych czynników, 
które mogą wpływać na cenę produktu/ usługi19.

Odmiennie niż TSUE, AG Wahl w odpowiedzi na pytanie o zasadność ustalania zawyżenia 
w odniesieniu do poszczególnych segmentów odwołuje się do defi nicji rynków właściwych. Jeżeli 
dany segment stanowi odrębny rynek właściwy, to zasadnym jest dokonanie porównania w tym 
segmencie20. 

W kontekście okoliczności, które mogą być przywołane przez przedsiębiorcę dominującego 
na uzasadnienie, AG Wahl wymienia przede wszystkim wysokość kosztów związanych z produk-
cją i wprowadzeniem do obrotu, a także specyfi czne cechy danej usługi/produktu czyniące go 
szczególnie wartościowym dla klientów.21 

Odnośnie do sposobu kalkulowania kary fi nansowej, zdaniem AG Wahla wynagrodzenie 
wypłacane posiadaczom praw autorskich powinno być uwzględnione. Przemawia za tym przede 
wszystkim okoliczność, że wynagrodzenia te stanowią element kosztu, jak również ich pominięcie 
mogłoby istotnie obniżyć poziom kary, a tym samym osłabić jej funkcje odstraszające22.

III. Komentarz
Przez lata Komisja Europejska, a także krajowe organy ochrony konkurencji były dość po-

wściągliwe w stosowaniu przepisów prawa konkurencji dotyczących nadużywania pozycji do-
minującej przez stosowanie cen nadmiernie wygórowanych. Takie podejście należy uznać za 
uzasadnione. Co do zasady bowiem, wygórowanie cen, będące jednocześnie niesłuszne i tym 
samym stanowiące nadużycie, jest najbardziej prawdopodobne na rynkach, na których występują 
istotne bariery wejścia. Alternatywnie, taka sytuacja może wystąpić, gdy regulator sektorowy nie 
zainterweniował i doprowadził tym samym do niedoskonałości rynku. W pozostałych przypadkach, 
rynek powinien mieć możliwość samoregulacji. 

Niemniej obserwacja aktywności organów ochrony konkurencji w ostatnich dwóch – trzech 
latach wskazuje na ich zwiększoną aktywność w zakresie weryfi kacji ewentualnego niesłusznego 

16 Ibidem, pkt 43.
17 Ibidem, pkt. 48–51.
18 Ibidem, pkt 81.
19 Ibidem, pkt 95.
20 Ibidem, pkt 99.
21 Ibidem, pkt. 127–128.
22 Ibidem, pkt. 143–144.
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wygórowania cen. Dotyczy to przede wszystkim przedsiębiorców w sektorze farmaceutycznym, 
np. decyzja CMA dotycząca Pfi zer i Flynn23 (później uchylona przez CAT ze względu na niedo-
stateczne wykazanie zawyżenia), postępowanie Komisji Europejskiej w sprawie stosowania przez 
Aspen Pharma nadmiernie wygórowanych cen leków na raka24 czy też decyzja włoskiego organu 
ochrony konkurencji adresowana do Aspen25. 

Mając na uwadze wzrastające zainteresowanie organów ochrony konkurencji poziomem cen 
stosowanym przez przedsiębiorców dominujących, orzeczenie w sprawie AKKA/LAA, a w szcze-
gólności opinia AG Wahla słusznie zakreślają granice możliwej interwencji organów. 

Jakkolwiek rozważania TSUE pozostawiają wiele wątpliwości co do sposobu stosowania 
testu wyrażonego w sprawie United Brands, to jednocześnie sprawa AKKA/LAA zawiera kilka 
oczekiwanych wyjaśnień. Przede wszystkim chodzi o: (i) potwierdzenie zasadności stosowania 
innych niż kosztowa metod oszacowania zawyżenia, (ii) stosowanie obiektywnych, adekwatnych 
i możliwych do zweryfi kowania kryteriów przy wykorzystaniu metody porównawczej, w tym obo-
wiązek uwzględniania wskaźnika PPP; (iii) możliwość stwierdzenia nadużycia, tylko gdy ceny są 
„znacząco wyższe” i utrzymują się przez pewien okres (tj. nie są tymczasowe lub sporadyczne). 

Wyjaśnienia TSUE mogą być odczytane jako nakładające na organy ochrony konkurencji 
wysoki standard dowodu, którego spełnienie jest wymagane dla stwierdzenia analizowanego 
nadużycia. Jednakże nieostrość pojęć zastosowanych przez TSUE (jak np. „znacząco wyższe”, 
„pewien okres”) nadal pozostawia organom dużą swobodę oceny konkretnych przypadków. 
Jednocześnie, wątpliwości mogą też budzić wskazane przez TSUE przykłady kryteriów, które mają 
być obiektywne, adekwatne i możliwe do zweryfi kowania. W ocenie autorki, elementy społeczno-
-kulturowe, jak np. dziedzictwo kulturowe i historyczne, mają raczej charakter subiektywny i nie 
są łatwo weryfi kowalne. 

Niezależnie od powyższych krytycznych uwag dotyczących nieostrości wytycznych przedsta-
wionych przez TSUE, w ocenie autorki konieczność pozostawienia szczegółowej oceny krajowym 
sądom i organom nie jest bezpodstawna. Różnorodność stanów faktycznych i zróżnicowanie 
warunków ekonomicznych na poszczególnych rynkach i w poszczególnych krajach wymagają 
indywidualnej oceny poszczególnych spraw. 

Wydaje się, że jednak stanowisko AG Wahla w bardziej kompleksowy sposób odpowiada na 
niejasności związane ze stosowaniem testu zaproponowanego w sprawie United Brands. Przede 
wszystkim pozytywnie należy ocenić postulat: (i) powściągliwej interwencji w politykę cenową przed-
siębiorców dominujących, ograniczoną do rynków z dużymi barierami wejścia i niedoskonałościami 
rynku spowodowanymi błędami sektorowych regulatorów; (ii) stosowania wielu metod weryfi kacji 
istnienia zawyżenia(iii) uwzględniania dodatkowych kryteriów, jak np. siły nabywczej klientów; 
(iv) uznawania cen za „niesłuszne” tylko, gdy brak jest racjonalnego uzasadnienia ekonomicz-
nego (poza zdolnością i gotowością wykorzystania siły rynkowej) dla stosowanej wysokiej ceny. 

23 Dec. CMA z 7 grudnia 2016 r. w sprawie CE/9742-13 Pfi zer/Flynn.
24 Por. notkę prasową informującą o wszczęciu postępowania. Pozyskano z: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1323_en.htm. 
25 Dec. włoskiego organu ochrony konkurencji z 29 sierpnia 2016 r. w sprawie A-480 Incremento Prezzo Farmaci Aspen.
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I. Wprowadzenie
Portugalski Tribunal da Concorrência, Regulação e Supervisão (Sąd ds. konkurencji, regulacji 

i nadzoru) złożył wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym, zgodnie z art. 267 TFUE, 
który dotyczył wykładni art. 102 lit. c TFUE. Trybunał Sprawiedliwości (dalej: Trybunał lub TS) wydał 
w tej sprawie istotny wyrok, który wyjaśnia zakres przedmiotowy tego przepisu. Zgodnie z art. 102 
lit. c TFUE zakazane jest nadużywanie pozycji dominującej na rynku wewnętrznym przez jedno 
bądź większą liczbę przedsiębiorstw, jeżeli może wywierać wpływ na handel między państwami 
członkowskimi Unii Europejskiej. Jednym z rodzajów nadużycia pozycji dominującej jest stosowanie 
nierównych warunków w stosunku do świadczeń równoważnych, skutkiem czego jest powstanie 
niekorzystnych warunków konkurencji. Orzeczenie Trybunału jest istotne, ponieważ wyjaśnia, jak 
należy interpretować pojęcie „niekorzystnych warunków konkurencji” w ramach art. 102 lit. c TFUE.

II. Stan faktyczny sprawy
W związku ze sporem między MEO – Serviços de Comunicações e Multimédia SA (dalej: 

MEO) a Autoridade da Concorrência (organem ochrony konkurencji w Portugalii) w dniu 19 kwiet-
nia 2018 r. został wydany wyrok Trybunału Sprawiedliwości. Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie 

* Doktorantka na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku; aplikantka radcowska w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie; ORCID: 
0000-0003-3178-4250; e-mail: swietapodhajska@gmail.com. 
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prejudycjalnym związany był z decyzją wydaną przez Autoridade da Concorrência w odpowie-
dzi na skargę złożoną przez MEO przeciwko Cooperativa de Gestão dos Direitos dos Artistas 
Intérpretes ou Executantes, CRL (dalej: GDA). Skarga dotyczyła domniemanego nadużycia 
pozycji dominującej przez GDA, które miało polegać w szczególności na dyskryminacji cenowej 
stosowanej wobec MEO.

W analizowanej sprawie ma zastosowanie art. 3 ust. 1 zdanie ostatnie rozporządzenia 
nr 1/20031, zgodnie z którym, w sytuacjach, gdy państwowe sądy bądź organy ochrony kon-
kurencji stosują wewnętrzne prawo antymonopolowe do praktyk ograniczających konkurencję 
z art. 102 TFUE, zastosowanie ma również art. 102 TFUE. Odpowiednikiem art. 102 lit. c TFUE 
jest w prawie portugalskim art. 11 ust. 1 i 2 lit. c Novo Regime Juridíco da Concorrência (nowego 
systemu konkurencji).

Obecnie GDA jest jedyną spółdzielnią w Portugalii o celach niezarobkowych, która odpo-
wiada za zbiorowe zarządzanie prawami pokrewnymi swych członków oraz podmiotów zagra-
nicznych, z którymi zawarła umowy o wzajemności lub reprezentacji. Z tytułu wykonywania tych 
praw GDA, jako organizacja zarządzająca prawami wykonawców oraz artystów, pobiera opłaty 
oraz rozdziela zebrane kwoty pomiędzy podmiotami uprawnionymi, co jest podstawową działal-
nością tej spółdzielni.

Dostawcy usług transmisji sygnału telewizyjnego znajdują się wśród przedsiębiorstw korzy-
stających z repertuaru członków GDA oraz podmiotów zagranicznych, z którymi spółdzielnia ta 
zawarła umowy o wzajemności lub reprezentacji. Jednym z takich dostawców jest spółka MEO, 
co oznacza, że jest ona klientem GDA.

W latach 2010–2013 w ramach oferty hurtowej GDA stosowała trzy różne taryfy wobec dostaw-
ców płatnych usług telewizyjnych. W związku z tym jednocześnie obowiązywały trzy różne taryfy. 
Prawo portugalskie stanowi, że strony mają obowiązek wszczęcia postępowania arbitrażowego 
w przypadku braku porozumienia w przedmiocie kształtowania cen2. W dniu 10 kwietnia 2010 r. 
sąd arbitrażowy wydał orzeczenie, w którym została ustalona taryfa stosowana przez GDA w sto-
sunku do MEO.

PT Comunicações SA, jako poprzedniczka prawna spółki MEO, 24 czerwca i 22 października 
2014 r. wniosła skargę do urzędu do spraw konkurencji, która dotyczyła domniemanego nadużycia 
pozycji dominującej przez GDA. Skarga została oparta na tym, że spółdzielnia GDA ustalała za 
korzystanie z praw pokrewnych zbyt wysokie opłaty, oprócz tego stosowała różne warunki wobec 
MEO a NOS Comunicações SA (dalej: NOS), spółki, która także jest jednym z dostawców płat-
nych usług telewizyjnych, a tym samym jednym z klientów GDA. W dniu 3 marca 2016 r. urząd 
do spraw konkurencji wydał decyzję o umorzeniu postępowania ze względu na brak przesłanek 
wystarczających do wykazania, że doszło do nadużycia pozycji dominującej. Opierając się na 
strukturze rentowności, kosztów i zysków oferty detalicznej, urząd stwierdził, że zróżnicowanie 
taryf przez GDA w latach 2009–2013 nie ogranicza pozycji konkurencyjnej strony skarżącej. 
Zgodnie ze stanowiskiem urzędu ds. konkurencji, aby doszło do naruszenia art. 102 lit. c TFUE, 
należy wykazać, że domniemana dyskryminacja cenowa rzeczywiście ogranicza konkurencję 

1 Rozporządzenie Rady (WE) nr 1/2003 z 16.12.2002 r. w sprawie wprowadzenia w życie reguł konkurencji ustanowionych w art. 101 i 102 Traktatu 
(Dz. Urz. 2003, L 1, s. 1). 
2 Art. 7 ust. 3 i 9 Decreto-Lei no. 333/97 (rozporządzenia z mocą ustawy nr 333/97) z 27.11.1997 r. 
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poprzez stworzenie niekorzystnych warunków dla jednego bądź większej liczby konkurujących 
przedsiębiorstw w porównaniu z warunkami stworzonymi dla innych przedsiębiorstw. Sprzeczna 
jest z orzecznictwem Trybunału wykładnia, która polega na tym, że każde zachowanie dyskrymi-
nujące przedsiębiorstwa dominującego ipso facto narusza art. 102 lit. c TFUE.

MEO wniosła skargę do sądu odsyłającego, Tribunal da Concorrência, Regulação e Supervisão, 
na decyzję urzędu do spraw konkurencji o pozostawieniu sprawy bez biegu. Spółka MEO stała na 
stanowisku, że decyzja z 3 marca 2016 r. jest sprzeczna z prawem, w szczególności wskazywała 
na to, że urząd błędnie zinterpretował art. 102 lit. c TFUE, ponieważ zamiast zgodnej z wykładnią 
Trybunału oceny kryterium nierównych warunków konkurencji, urząd przeprowadził badanie czy 
w tym przypadku doszło do wymiernego oraz znaczącego zakłócenia konkurencji. MEO podnosi-
ła, że zgodnie z orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości urząd do spraw konkurencji powinien 
był ustalić czy sporne zachowanie w tym przypadku mogło skutkować zakłóceniem konkurencji. 

Tribunal da Concorrência, Regulação e Supervisão wskazał, że co do zasady monopol fak-
tyczny, jaki ta spółdzielnia sprawuje na rynku właściwym, pozwala uznać, że GDA posiada po-
zycję dominującą. Zwrócił także uwagę, że pewną siłę negocjacyjną posiadają dostawcy usług 
transmisji telewizyjnej.

Sąd ten wskazał, że decyzja o umorzeniu postępowania z 3 marca 2016 r. opiera się na tym, 
że w porównaniu ze średnim kosztem różnica taryf stosowana wobec NOS i MEO była niska, 
wobec czego taryfy te nie mogły osłabić pozycji konkurencyjnej MEO. Sąd wskazał także, że 
udział w rynku usług transmisji telewizyjnej MEO zwiększył się w okresie, w którym spółdzielnia 
GDA stosowała wobec spółki MEO inne taryfy.3 Zdaniem tego sądu nie można jednak wykluczyć, 
że wskutek stosowania zróżnicowanych opłat została naruszona pozycja konkurencyjna MEO.

W ocenie sądu odsyłającego z orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości wynika, że określone 
działania partnerów handlowych mogą stwarzać ze swej natury niekorzystne warunki konkurencji. 
W postępowaniu głównym jest mowa o dyskryminacji powstałej na rynku niższego rzędu. Według 
sądu odsyłającego z orzecznictwa wynika, że nie jest konieczne dokonywanie oceny wpływu na 
zdolność konkurencyjną przedsiębiorstw dotkniętych zachowaniami dyskryminującymi. Dotąd 
Trybunał Sprawiedliwości nie wypowiedział się jasno, jakie znaczenie mają określone skutki dla 
konkurencji domniemanego nadużycia pozycji dominującej dla stwierdzenia, że powstały „nieko-
rzystne warunki konkurencji” w rozumieniu art. 102 akapit drugi lit. c TFUE. Dlatego sąd odsyła-
jący zawiesił postępowanie i postanowił zwrócić się z następującymi pytaniami prejudycjalnymi 
do Trybunału Sprawiedliwości:

1) Czy w przypadku gdy w postępowaniu o ukaranie zostaną udowodnione lub wskazane 
okoliczności dotyczące ewentualnej praktyki polegającej na dyskryminującym stosowa-
niu taryf przez przedsiębiorstwo mające pozycję dominującą wobec jednego z przedsię-
biorstw detalicznych, które to praktyki stawiają to przedsiębiorstwo w mniej korzystnej 
pozycji konkurencyjnej w porównaniu z jego konkurentami, kwalifi kacja jako stwarzanie 
niekorzystnych warunków konkurencji w rozumieniu art. 102 [akapit drugi] lit. c) TFUE 
zależy od dodatkowej oceny powagi, istotności lub znaczenia tych skutków dla pozycji 

3 Według państwowego organu telekomunikacji w Portugalii (Autoridade Nacional de Comunicações) w okresie od 1.01.2010 r. do 31.03.2015 r. 
zmniejszył się udział rynkowy NOS do poziomu około 45% z poziomu powyżej 60%, natomiast udział w rynku MEO w tym samym okresie zwiększył się 
do poziomu ponad 40% z poziomu poniżej 25%. 
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konkurencyjnej lub zdolności konkurencyjnej dotkniętego tą praktyką przedsiębiorstwa, 
w szczególności w odniesieniu do zdolności wyrównania różnicy kosztów poniesionych 
w ramach usługi hurtowej? 

2) Czy w przypadku gdy w postępowaniu o ukaranie zostanie udowodnione lub wskazane 
znacznie zmniejszone znaczenie, jakie ma dyskryminująca praktyka taryfowa stosowana 
przez przedsiębiorstwo mające pozycję dominującą dla poniesionych kosztów, osiągnię-
tych przychodów i rentowności przedsiębiorstwa detalicznego dotkniętego tą praktyką, 
zgodna z jednolitą wykładnią art. 102 [akapit drugi] lit. c) TFUE oraz z wyrokami [z dnia 
15 marca 2007 r., British Airways/Komisja (C95/04 P, EU:C:2007:166), i z dnia 9 wrześ-
nia 2009 r., Clearstream/Komisja (T301/04, EU:T:2009:317)] jest ocena o braku istnienia 
przesłanek nadużycia pozycji dominującej i zakazanych praktyk? 

3) Czy, przeciwnie, nie jest to wystarczające do wykluczenia zaklasyfi kowania tego zacho-
wania jako nadużycia pozycji dominującej i jako zakazanej praktyki w rozumieniu art. 102 
[akapit drugi] lit. c) TFUE i ma to znaczenie jedynie przy ustalaniu odpowiedzialności lub 
sankcji wobec przedsiębiorstwa dopuszczającego się naruszenia? 

4) Czy fakt, że w świetle art. 102 [akapit drugi] lit. c) TFUE [okoliczność, o której mowa w tym 
postanowieniu] powinna stwarzać »niekorzystne warunki konkurencji« [wobec partnerów 
handlowych], należy interpretować w ten sposób, iż odpowiada on wymogowi, aby ko-
rzyść wynikająca z dyskryminacji odpowiadała z kolei minimalnej części struktury kosztów 
przedsiębiorstwa dotkniętego praktyką? 

5) Czy fakt, że w świetle art. 102 [akapit drugi] lit. c) TFUE [okoliczność, o której mowa 
w tym postanowieniu] powinna stwarzać »niekorzystne warunki konkurencji« [wobec 
partnerów handlowych], należy interpretować w ten sposób, iż odpowiada on wymogowi, 
aby korzyść wynikająca z dyskryminacji odpowiadała z kolei minimalnej różnicy średnich 
kosztów poniesionych przez przedsiębiorstwa konkurujące w sektorze danych usług 
hurtowych? 

6) Czy fakt, że w świetle art. 102 [akapit drugi] lit. c) TFUE [okoliczność, o której mowa w tym 
postanowieniu] powinna stwarzać »niekorzystne warunki konkurencji« [wobec partnerów 
handlowych], można interpretować w ten sposób, iż odpowiada on wymogowi, aby korzyść 
wynikająca z dyskryminacji odpowiadała w zakresie rynku i usługi będących przedmio-
tem oceny wyższym wartościom niż różnice wskazane w tabelach 5–7 [wspomnianych 
w niniejszym wniosku o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym] dla celów uznania 
zachowania za zakazaną praktykę? 

7) W przypadku odpowiedzi twierdzącej na jedno z pytań od czwartego do szóstego: jak 
należy określić wspomniany minimalny próg znaczenia niekorzystnego warunku w sto-
sunku do struktury kosztów lub średnich kosztów poniesionych przez przedsiębiorstwa 
konkurujące w sektorze danych usług detalicznych? 

8) Po określeniu takiego minimalnego progu: czy brak jego osiągnięcia każdego roku pozwa-
la na oddalenie domniemania z wyroku [z dnia 9 września 2009 r., Clearstream/Komisja 
(T301/04,EU:T:2009:317)], zgodnie z którym należy stwierdzić, że stosowanie względem 
partnera handlowego różnych cen za równoważne usługi, i to w sposób nieprzerwany 
przez pięć lat przez przedsiębiorstwo posiadające faktyczny monopol na rynku wyższego 
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szczebla, nie mogło nie spowodować niekorzystnych warunków konkurencji dla tego 
partnera?”.

III. Analiza
Pytania prejudycjalne, z którymi portugalski sąd ds. konkurencji, regulacji i nadzoru zwrócił 

się do Trybunału Sprawiedliwości głównie dotyczyły ustalenia sposobu interpretacji pojęcia „nieko-
rzystnych warunków” użytego w art. 102 lit. c TFUE. Sąd odsyłający dążył także do ustalenia czy 
sposób interpretacji tego pojęcia zależy od analizy skutków dla określonej sytuacji konkurencyj-
nej, które powstały w przypadku stosowania przez przedsiębiorstwo dominujące zróżnicowanych 
cen i czy należy je uwzględniać w tym przypadku. Pytania prejudycjalne zostały zbadane łącznie.

Na rynku wewnętrznym niezakłóconą konkurencję zapewnia zakaz stosowania nierównych 
warunków przez przedsiębiorstwa dominujące do świadczeń równoważnych w stosunku do 
partnerów handlowych oraz stwarzania przez to niekorzystnych warunków konkurencji zgodnie 
z art. 102 lit. c TFUE. Przepis ten odnosi się do dyskryminacji drugiej linii, która wywiera wpływ 
na rynku wyższego bądź niższego szczebla na partnerów handlowych tego przedsiębiorstwa 
(Geradin i Petit, 2005, s. 45–46). W szczególności chodzi o sytuację, w której przedsiębiorstwo 
zajmujące pozycję dominującą stosuje wobec swoich klientów różne ceny (Jurkowska-Gomułka, 
2012, s. 335). Artykuł 102 lit. c TFUE zmierza do tego, aby zachowania przedsiębiorstwa domi-
nującego nie mogły zakłócać konkurencji na rynku niższego lub wyższego szczebla, czyli między 
jego klientami bądź dostawcami. Nie można stawiać w gorszej bądź w lepszej pozycji kontrahentów 
wspomnianego przedsiębiorstwa konkurujących między sobą. Nie jest konieczne, aby zachowanie 
dyskryminujące wywarło wpływ na sytuację konkurencyjną przedsiębiorstwa dominującego i jego 
ewentualnych konkurentów na rynku, na którym prowadzi swoją działalność gospodarczą. Wyrok 
w sprawie British Airways/Komisja jest punktem odniesienia wobec zachowań polegających na 
dyskryminacji cenowej w rozumieniu art. 102 lit. c TFUE. Żeby przepis ten miał zastosowanie, 
należy ustalić, że określone zachowanie przedsiębiorstwa dominującego nie tylko jest dyskrymi-
nujące, lecz także ma na celu ograniczenie konkurencji, tzn. naruszenie zdolności konkurencyjnej 
niektórych partnerów handlowych względem pozostałych.4

Zgodnie z opinią rzecznika generalnego, Nilsa Wahla, która została przedstawiona 20 grud-
nia 2017 r., za niekorzystny warunek może zostać uznany fakt, że cena pobierana od określonego 
przedsiębiorstwa za nabycie usług albo towarów jest wyższa od ceny, która jest stosowana wo-
bec konkurencyjnych przedsiębiorstw. Natomiast nie oznacza to automatycznie, że konkurencja 
została ograniczona lub może zostać ograniczona5.

Dyskryminacja konkurujących między sobą partnerów handlowych nosi znamiona naduży-
cia tylko w przypadku, gdy wszystkie istotne okoliczności danej sytuacji wskazują, że zachowa-
nie przedsiębiorstwa dominującego ma na celu zakłócenie konkurencji między jego partnerami. 
Natomiast w tym przypadku nie można wymagać przedstawienia dodatkowego dowodu na oko-
liczność czy doszło, pod względem ilościowym, do rzeczywistego pogorszenia sytuacji konkuren-
cyjnej każdego partnera z osobna6. Rzecznik w swojej opinii wskazuje, że zakłócenie konkurencji 
4 Wyr. TS z 15.03.2007 r., C-95/04 P, British Airways/Komisja, pkt 143-144, EU:C:2007:166 i przytoczone orzecznictwo. 
5 Opinia Rzecznika Generalnego N. Wahla z 20.12.2017 r., C-525/16, Serviços de Comunicações e Multimédia SA przeciwko Autoridade da Concorrência, 
pkt 63, ECLI:EU:C:2017:1020; dalej: Opinia. 
6 Zob. w szczególności wyr. TS z 06.09. 2017 r., C413/14 P, Intel/Komisja, pkt 133–147, EU:C:2017:632. 
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w rozumieniu art. 102 lit. c TFUE nie może być domniemywane. Aby stwierdzić, że doszło do 
ograniczenia konkurencji, należy w każdej sytuacji zbadać wszystkie potencjalne oraz rzeczywiste 
skutki określonego zachowania przedsiębiorstwa dominującego7. TS zgodził się z pkt 86 opinii 
rzecznika generalnego, zgodnie z którym, aby ustalić czy dyskryminacja cenowa może powodo-
wać bądź powoduje niekorzystne warunki konkurencji w rozumieniu art. 102 lit. c TFUE, należy 
zbadać wszystkie okoliczności danego przypadku8. Oznacza to, że nie można interpretować tego 
przepisu w ten sposób, że przedsiębiorstwo dominujące ma obowiązek stosowania jednolitych 
cen wobec swoich partnerów handlowych, niezależnie od analizy wszystkich okoliczności danego 
przypadku. Zachowania te nie prowadzą automatycznie do powstania niekorzystnych warunków 
konkurencji w każdym przypadku.9

Odnośnie do zagadnienia czy należy uwzględniać wagę niekorzystnych warunków konkurencji, 
aby art. 102 lit. c TFUE miał zastosowanie, TS zwrócił uwagę na wyrok w sprawie Post Danmark 
oraz zaznaczył, że określenie progu odczuwalności (de minimis) nie ma sensu przy ustaleniu, czy 
w tym przypadku doszło do nadużycia przez przedsiębiorstwo pozycji dominującej10.

Trybunał wskazał, że dyskryminacja cenowa powinna naruszać interesy podmiotu ponoszącego 
wyższe ceny w porównaniu z jego konkurentami, aby mogło dojść do powstania niekorzystnych 
warunków konkurencji w rozumieniu art. 102 lit. c TFUE. Podkreślił także, że gdy właściwy sąd 
krajowy albo organ ochrony konkurencji przystępuje do badania, czy dyskryminacja cenowa może 
stwarzać bądź stwarza niekorzystne warunki konkurencji, powinien zwrócić uwagę na wszystkie 
istotne okoliczności danego przypadku. Przystępując do określonego badania, sąd albo organ 
może ocenić pozycję przedsiębiorstwa dominującego, siłę negocjacyjną w stosunku do cen, spo-
soby i warunki ustalania cen, ich wysokość oraz okres obowiązywania, również może ocenić czy 
przedsiębiorstwo zajmujące pozycję dominującą ma na celu wykluczenie jednego z jego partne-
rów handlowych z rynku niższego szczebla11.

W analizowanej sprawie, w kwestii pozycji dominującej oraz siły negocjacyjnej odnośnie do 
ustalania cen na rynku niższego szczebla, z akt sprawy wynika, że głównymi klientami GDA są 
NOS i MEO. Sąd odsyłający podkreślił, iż można stwierdzić, że te spółki posiadają wobec GDA 
określoną siłę negocjacyjną. Spółdzielnia GDA ustala ceny, opierając się na ustawie, zgodnie 
z którą, w razie gdy strony nie doszły do porozumienia, powinny wszcząć postępowanie arbi-
trażowe. W niniejszej sprawie GDA ustalała ceny, opierając się na orzeczeniu wydanym w tym 
postępowaniu12.

Jeśli chodzi o wysokość oraz okres obowiązywania cen, sąd odsyłający wskazał, że w la-
tach 2010–2013 były stosowane zróżnicowane ceny, natomiast kwoty, jakie zostały uiszczone na 
rzecz GDA przez MEO, stanowiły niewielką część całkowitych kosztów, które spółka ta ponosiła 
w ramach płatnej usługi dostępu do sygnału telewizyjnego oraz to, że takie zróżnicowanie miało 
ograniczony wpływ na zyski osiągnięte przez MEO. Trybunał Sprawiedliwości zgodził się z pkt 104 
opinii rzecznika generalnego, zgodnie z którym, w przypadku gdy wpływ zróżnicowanych cen na 
 7 Opinia, C-525/16, pkt 70. 
 8 Zob. też wyr. TS z 15.03.2007 r., C-95/04 P, British Airways/Komisja, pkt 145, EU:C:2007:166. 
 9 Opinia, C-525/16, pkt 87-88. 
10 Wyr. TS z 6.10.2015 r., C-23/14, Post Danmark, pkt 73, EU:C2015:651. 
11 Zob. Wyr. TS z 06.09.2017 r., C-413/14 P, Intel/Komisja, pkt 139, EU:C:2017:632, także wyr. TS z 27.03.2012 r., C 209/10, Post Danmark, pkt 29, 
EU:C:2012:172. 
12 Wyr., C-525/16, pkt 33. 
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zyski i rentowność podmiotu poszkodowanego czy na ponoszone przez niego koszty nie jest zna-
czący, można stwierdzić, że takie zróżnicowanie nie wywiera wpływu na pozycję konkurencyjną 
tego podmiotu. Gdy jeden z partnerów handlowych płaci wyższą cenę, to może to mieć wpływ 
tylko na koszty, które poniosło to przedsiębiorstwo, natomiast nie oznacza, że dyskryminacja ce-
nowa wpływa na konkurencję na rynku niższego szczebla13. Natomiast w sytuacji, gdy cena, która 
została narzucona przez przedsiębiorstwo zajmujące pozycję dominującą stanowi istotną część 
kosztów ponoszonych przez podmiot poszkodowany, dyskryminacja cenowa może mieć wpływ 
na rentowność tego podmiotu, a także na jego pozycję konkurencyjną na rynku14.

Trybunał Sprawiedliwości zaznaczył, że gdy stosowanie zróżnicowanych cen odnosi się 
tylko do rynku niższego szczebla, przedsiębiorstwo dominujące nie ma interesu, aby wykluczyć 
któregoś partnera handlowego z rynku niższego szczebla. Z przedstawionych akt nie wynika, że 
spółdzielnia GDA przyświecał taki cel15.

Sąd odsyłający dążył do ustalenia czy zróżnicowanie cen mogło spowodować w analizowa-
nej sprawie powstanie wobec MEO niekorzystnych warunków konkurencji. TS w odpowiedzi na 
przedstawione mu przez sąd odsyłający pytania wskazał, że pojęcie „niekorzystnych warunków 
konkurencji” należy interpretować w myśl art. 102 lit. c TFUE w ten sposób, że w przypadku 
przedsiębiorstwa zajmującego pozycję dominującą, które stosuje na rynku niższego szczebla wo-
bec partnerów handlowych ceny dyskryminujące, pojęcie to będzie dotyczyć wypadku, w którym 
wskazane zachowanie może skutkować naruszeniem konkurencji między partnerami handlowymi 
tego przedsiębiorstwa. Nie należy udowadniać w przypadku stwierdzenia, że powstały nieko-
rzystne warunki konkurencji, że doszło do wymiernego oraz rzeczywistego pogorszenia pozycji 
konkurencyjnej, natomiast należy przeprowadzić analizę wszystkich okoliczności, które pozwolą 
przyjąć, że zachowanie przedsiębiorstwa wpływa na istotne interesy, w tym zyski i koszty, jego 
partnera handlowego16.

IV. Wnioski 
Sprawa MEO przeciwko Autoridade da Concorrência dotyczy wąskiego zagadnienia dotyczą-

cego wykładni art. 102 lit. c TFUE w kontekście stosowania przez przedsiębiorstwo dominujące 
zróżnicowanych cen wobec jego partnerów handlowych na rynku niższego szczebla. Tego typu 
sprawy, rozpatrywane w postępowaniu głównym, w których przedsiębiorstwo zajmujące pozycję 
dominującą nie ma interesu w wykluczeniu partnerów handlowych na rynku niższego szczebla, są 
bardzo rzadkie i w ich rozstrzygnięciach nie określano w sposób jasny, jak należy interpretować 
pojęcie „niekorzystnych warunków konkurencji” w rozumieniu art. 102 lit. c TFUE17. Komentowany 
wyrok TS udziela odpowiedzi na niektóre podstawowe pytania, na które wcześniej takich odpo-
wiedzi nie udzielono.

13 Wyr., C-525/16, pkt 34. 
14 Zob. analizę Komisji w decyzji z 19.12.1990 r. Soda-Ash/Solvay, Dz. Urz. 1991, L 152, s. 21, pkt 64, w której stwierdzono, że sporna dyskryminacja 
taryfowa miała istotny wpływ na pozycję konkurencyjną określonych przedsiębiorstw, ze względu na fakt, że produkt rozpatrywany w tej sprawie stanowił 
do 70% kosztów mieszanki surowców, które są wykorzystywane do produkcji szkła. Cena, która była płacona za zakup surowca, miała w tym przypadku 
wpływ na konkurencyjność oraz rentowność. 
15 Wyr., C-525/16, pkt 35. 
16 Wyr., C-525/16, pkt 37.
17 Zob. wyr. TS z 11.12.2008 r., C 52/07, Kanal 5 i TV 4, EU:C:2008:703, wyr. TS z 29.03.2001 r., C 163/99, Portugalia/Komisja, EU:C:2001:189, 
wyr. TS z 17.05.1994 r., C 18/93, Corsica Ferries, EU:C:1994:195. 
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Trybunał w pkt 26 wyroku wyjaśnił, że na potrzeby ustalenia czy dyskryminacja cenowa 
stosowana przez przedsiębiorstwo dominujące wobec jego partnerów handlowych prowadzi na 
rynku niższego szczebla do naruszenia konkurencji, samo istnienie niekorzystnych skutków dla 
partnera handlowego, który płaci wyższe ceny w porównaniu z cenami nałożonymi na przed-
siębiorstwa konkurencyjne, nie oznacza, że konkurencja może zostać naruszona lub została 
naruszona. Oznacza to, że nie każdy niekorzystny skutek dla partnera handlowego stanowi na-
ruszenie art. 102 lit. c TFUE.

Trybunał Sprawiedliwości, powołując się na sprawę Post Danmark, wskazał, że w celu usta-
lenia czy doszło do nadużycia pozycji dominującej, nie ma sensu określenie progu odczuwalności 
(de minimis) niekorzystnych warunków w odniesieniu do kosztów ponoszonych przez partnerów 
handlowych przedsiębiorstwa dominującego, które konkurują między sobą w sektorze usług deta-
licznych. Trybunał podkreślił, że aby dyskryminacja cenowa stwarzała niekorzystne warunki kon-
kurencji, powinna naruszać sytuację konkurencyjną partnera handlowego. Może zatem powstać 
pytanie, czy jest dozwolona dyskryminacja cenowa, jeżeli nie prowadzi do naruszenia pozycji 
konkurencyjnej przedsiębiorstwa.

W mojej ocenie wyrok Trybunału nie w pełni określa związek między rentownością poszko-
dowanego podmiotu a nadużyciem pozycji dominującej, natomiast słusznie wskazuje, że należy 
analizować wszystkie istotne okoliczności danego przypadku. Ta analiza wymaga przeprowa-
dzenia konkretnego badania, które nie może mieć charakteru formalnego opartego wyłącznie na 
domniemaniach. Nie należy udowadniać, że doszło do wymiernego oraz rzeczywistego pogor-
szenia pozycji konkurencyjnej. Analiza wszystkich istotnych okoliczności danego przypadku po-
zwoli ustalić czy zachowanie przedsiębiorstwa dominującego wpływa na pozycję konkurencyjną 
jednego bądź więcej przedsiębiorstw detalicznych. 
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I. Wstęp
Sąd Najwyższy w komentowanym orzeczeniu otwarcie polemizuje z przyjętą przez Sąd 

Apelacyjny w Warszawie1 koncepcją ekonomiczną opartą na założeniach aksjologicznych pra-
wa antytrustowego, opowiadając się przy tym za konstytucyjną zasadą ustroju gospodarczego 
obowiązującego w Polsce, jaką jest społeczna gospodarka rynkowa. Przesądził tym samym, iż 
w okolicznościach danego przypadku postulaty szkoły chicagowskiej nie mają zastosowania na 
gruncie prawa polskiego. Orzeczenie to zasługuje na uwagę także ze względu na inny walor. 
Sąd Najwyższy trafnie ustalił, iż w przypadku podmiotów, takich jak gmina nie trzeba przeprowa-
dzać złożonych analiz antymonopolowych, ponieważ ich pozycja dominująca wynika z ustaleń 
faktycznych. Konieczna jest natomiast ocena czy doszło do nazwanej praktyki ograniczającej 
konkurencję, w tym wypadku narzucenia ceny nieuczciwej. 

II. Stan faktyczny
W stanie faktycznym będącym przedmiotem glosowanego orzeczenia ustalono, iż na tere-

nie gminy Sucha Beskidzka działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbioro-
wego odprowadzania ścieków prowadzi zakład budżetowy gminy – Zakład Komunalny w Suchej 

* Studentka V roku prawa na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, ORCID: 0000-0001-8061-6283; email: gabriela.raczykowska@gmail.com.
1 Wyr. SA w Warszawie z 21.10.2016 r., VI ACA 979/15. Pozyskano z: http://orzeczenia.ms.gov.pl (10.01.2019).
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Beskidzkiej. W ramach powyższego gmina prowadzi również działalność hurtową polegającą na 
odbiorze i oczyszczaniu ścieków pochodzących z gmin ościennych, tj. z Makowa Podhalańskiego 
i ze Stryszawy. Oczyszczalnia ścieków w Suchej Beskidzkiej jest jedyną oczyszczalnią dla całej 
aglomeracji, gminy ościenne nie mają możliwości odprowadzania ścieków do innej oczyszczalni, 
nie dysponują nieruchomością, na której mogłaby powstać oczyszczalnia ani nie posiadają ku 
temu odpowiednich środków fi nansowych. Obie gminy są więc zmuszone odprowadzać ścieki do 
oczyszczalni na terenie gminy Sucha Beskidzka. 

Dla obu gmin ościennych Sucha Beskidzka stosuje cenę za usługę hurtową odbioru i oczysz-
czania ścieków. Taka sama cena obowiązuje na terenie gminy Sucha Beskidzka, jest to cena za 
zbiorowe odprowadzanie ścieków wprowadzona w danym roku taryfą za zbiorowe odprowadzanie 
ścieków. Wzajemne rozliczenia z gminami ościennymi wynikają z zawartych z nimi umów, w któ-
rych ustalono, iż ilość zrzucanych ścieków ustala się na podstawie wskazań przepływomierza 
według protokołu odczytu. W postępowaniu wyjaśniającym ustalono, iż całością kosztów przesy-
łu i oczyszczania wód przypadkowych i infi ltracyjnych napływających do sieci na terenie gminy 
Sucha Beskidzka obciążane są w jednakowy sposób zarówno gminy ościenne, jak i mieszkań-
cy gminy Sucha Beskidzka, tj. w sposób proporcjonalny do ilości zrzucanych ścieków, mimo iż 
wody te przedostają się do sieci również w tych jej fragmentach, z których nie korzystają gminy 
ościenne. Reasumując, mieszkańcy gminy Sucha Beskidzka nie są obciążani wprost kosztami 
oczyszczania i przesyłu wód przypadkowych i infi ltracyjnych, tak jak ma to miejsce w przypadku 
gmin ościennych. 

W związku z powyższym Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) 
w dniu 30 grudnia 2013 r. wydał decyzję2, w której nakazał gminie Sucha Beskidzka zaniechanie 
stosowania praktyk polegających na nadużywaniu pozycji dominującej na lokalnym rynku hur-
towego odbioru i oczyszczania ścieków pochodzących z gmin ościennych Maków Podhalański 
i Stryszawa, w związku z bezpośrednim narzucaniem nieuczciwych cen za usługę przyjęcia ścieków 
z urządzeń kanalizacyjnych gmin ościennych i ich oczyszczania. Odwołanie od powyższej decyzji 
wniósł powód, gmina Sucha Beskidzka. Sąd Okręgowy w Warszawie – Sąd Ochrony Konkurencji 
i Konsumentów jako sąd I instancji oddalił odwołanie powoda, uznając, iż Prezes UOKiK prawid-
łowo określił jako dominującą pozycję powoda na rynku właściwym. Przyjęte przez powoda ceny 
hurtowego świadczenia usługi, zdaniem Sądu Okręgowego, uznać należy za nieuczciwe, gdyż nie 
uwzględniały rzeczywistych kosztów związanych z usługą dla poszczególnych odbiorców hurto-
wych, uwzględniając przy tym koszty, które nie były ponoszone w związku ze świadczeniem dla 
nich usługi. Sąd Apelacyjny w Warszawie jako sąd II instancji nie podzielił oceny jurydycznej Sądu 
Okręgowego i zmienił zaskarżony wyrok w ten sposób, że uchylił w całości decyzję Prezesa UOKiK. 
Sąd II instancji uznał, iż z faktu ustalenia przez podmiot dominujący cen na poziomie wyższym 
niż ten, na którym zostałyby one określone w warunkach konkurencyjnych, nie wynika jeszcze, 
że miało miejsce nadużycie pozycji dominującej. Dla potwierdzenia powyższej tezy sąd powołał 
się na wywody federalnego Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych w sprawie Trinko, uznając 
jednocześnie, że przedstawione stanowisko jest aktualne również na gruncie prawa polskiego. 
Uznał tym samym, iż nie można zasadnie zarzucać przedsiębiorcy nadużycia pozycji dominującej 
tylko dlatego, że oczekuje zapłaty za swoje towary lub usługi w wysokości wyższej niż kwota, która 
2 Dec. Prezesa UOKiK z dnia 30 grudnia 2013 r., nr RKR – 46/2013.
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ustalona zostałaby na rynku o pluralistycznej strukturze. Według Sądu Apelacyjnego perspektywa 
zdobycia pozycji dominującej i uzyskania możliwości pobierania cen monopolistycznych stanowi 
bardzo ważną zachętę do podejmowania przez przedsiębiorców trudu i ryzyka przeprowadzania 
inwestycji, a pozbawienie przedsiębiorcy prawa pobierania cen monopolistycznych prowadziłoby 
do zaniechania działań inwestycyjnych. Powyższe stanowisko zostało w pełni odrzucone przez 
Sąd Najwyższy, który uznał, iż zasadniczym motywem uchylenia decyzji Prezesa UOKiK nie był 
brak wykazania przesłanek z art. 4 pkt 10 oraz art. 9 ust. 2 pkt 1 ustawy o ochronie konkurencji 
i konsumentów z dnia 16 lutego 2007 r. (Dz.U. Nr 50, poz. 331; dalej: ,uokik), lecz przyjęcie przez 
Sąd Okręgowy aksjologicznych założeń prawa antytrustowego. Powyższemu Sąd Najwyższy ka-
tegorycznie odmówił słuszności, wdając się tym samym w polemikę na temat wyboru pomiędzy 
określoną teorią ekonomiczną na potrzeby antymonopolowej oceny danego przypadku.

III. Założenia aksjologiczne prawa antytrustowego
Jednym z wiodących nurtów doktrynalnych w Stanach Zjednoczonych jest tzw. neoklasyczna 

szkoła chicagowska, która za jedyny cel prawa antymonopolowego uważa podnoszenie efektyw-
ności gospodarki (Davidow, 2004, s. 407). Jej podstawowym paradygmatem jest uznanie przed-
siębiorcy za jednostkę racjonalną, działającą w celu maksymalizacji zysku. Ponadto neoklasycy 
uważają, że organy antymonopolowe nie powinny stawać po stronie słabszych konkurentów, gdyż 
rynek sam zweryfi kuje ich efektywność (Sroczyński, 2016, s. 100). W glosowanym orzeczeniu 
Sąd Najwyższy wyraźnie i jednoznacznie krytykuje powyższe poglądy, doszukując się w dorobku 
neoliberalnych doktryn ekonomicznych głównej przyczyny najpoważniejszych kryzysów gospodar-
czych w historii. Przedstawionego podejścia nie można pozostawić bez głębszych rozważań. Jeśli 
zdaniem Sądu za kryzys odpowiedzialny jest wolny rynek, chciwość i zachłanność konsumentów 
lub przedsiębiorców, to czy rzeczywiście państwo powinno przywracać jego stabilność? Co jeśli 
okaże się, że to właśnie państwo i stworzone przez nie regulacje są głównymi przyczynami po-
wracających kryzysów? (Kaczmarczyk, 2010, s. 6). Otóż tam, gdzie dostrzega się wady i słabość 
rynku, można dużo bardziej dostrzec wady państwowych interwencji, między innymi błędną politykę 
monetarną, w której to wielu upatruje prawdziwej przyczyny kryzysu (Mises, 1953, s. 216 i nast.). 
Między innymi zwolennicy szkoły austriackiej w ekonomii uważają, że pieniądz i bankowość po-
winny być pozostawione wolnemu rynkowi i że rządowe interwencje mogą w tym zakresie jedy-
nie zaszkodzić. Austriacka szkoła ekonomii to również najbardziej ortodoksyjni oponenci prawa 
antymonopolowego. W myśl ich stanowiska ochrona konkurencji za pomocą regulacji prawnych 
stanowi anachronizm i powinna być zaniechana, gdyż stanowi poważne ograniczenie dla roz-
woju konkurencji (Barczentewicz, 2011). Mniej nieufne stanowisko do prawa antymonopolowego 
przejawiają zwolennicy neoklasycznej teorii ekonomii, zaliczani do tzw. szkoły chicagowskiej. Nie 
odrzucali oni koncepcji monopolu rynkowego oraz prawnej ochrony konkurencji z zasady, jednak 
zmierzali do istotnego zmarginalizowania zastosowania reguł antytrustu (Kohutek, 2012, s. 292). 
Wiele liberalnych postulatów chicagowskich znalazło swoje odzwierciedlenie w głośnym wyroku 
w sprawie Trinko, do którego właśnie odniósł się Sąd Apelacyjny, argumentując aktualność reguł 
prawa antytrustowego na gruncie prawa polskiego. W orzeczeniu tym stwierdzono, że samo po-
siadanie siły monopolowej i towarzyszące jej pobieranie cen monopolistycznych nie tylko nie jest 
nielegalne, ale stanowi ważny element systemu wolnorynkowego. Powyższe na gruncie prawa 
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unijnego lub polskiego może jednak podlegać uznaniu za niezgodne z prawem, co słusznie po-
twierdził w swych rozważaniach Sąd Najwyższy. W uzasadnieniu wyroku literalnie wskazał, iż 
założenia tego rodzaju z oczywistych względów nie przystają do systemu konstytucyjnego opar-
tego na społecznej gospodarce rynkowej. 

Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 30 stycznia 2001 r.3 zwrócił uwagę, iż pojęcie „spo-
łecznej gospodarki rynkowej” opiera się na idei gospodarki rynkowej, ale równocześnie zaznaczył 
jednak, że koncepcja ta zakłada „dopuszczalność korygowania praw rynku przez państwo 
w celu uzyskania realizacji określonych potrzeb społecznych, niemożliwych do spełnienia przy 
całkowicie swobodnym funkcjonowaniu praw rynkowych” (podkr. aut.). Powyższe zezwolenie 
na ingerencję państwa w rynek wynika z faktu, iż rynek konkurencyjny pozbawiony silnego od-
działywania państwa w drodze kreowania polityki konkurencji ma naturalną tendencję do depre-
cjacji (Banasiński, 2015, s. 27). Nie trudno wyobrazić sobie sytuację, w której zbiorowe potrzeby 
społeczeństwa przestają być zaspokajane z uwagi na różnego rodzaju kryzysy na rynkach, takich 
jak dystrybucja ciepła, dostarczenie wody czy też odprowadzanie ścieków. Aby unikać wspo-
mnianych deprecjacji potrzebne są odpowiednie regulacje, które w swej istocie, ograniczając 
wolność, jednocześnie ją chronią. Powyższe odnosi się bezpośrednio do pierwszej tezy zawartej 
w glosowanym wyroku, w której Sąd Najwyższy wskazał, iż pewne usługi, określane umownie 
usługami publicznymi, z racji zaspokajania podstawowych współcześnie potrzeb, nie powinny 
być świadczone w oparciu o założenia biznesowe. Podsumowując, należy stwierdzić, iż art. 22 
i art. 31 Konstytucji RP gwarantują przedsiębiorcom prawo do swobodnego uczestnictwa w ryn-
ku, o ile ich działania nie prowadzą do nadużycia siły rynkowej przedsiębiorcy o pozycji dominu-
jącej. W systemie opartym na społecznej gospodarce rynkowej nie ma więc miejsca na legalne 
posiadanie siły monopolistycznej i pobieranie monopolistycznych cen, w szczególności na rynku 
właściwym, jakim jest rynek hurtowego odbioru ścieków. 

IV. Monopol naturalny
Odnosząc się do zarzutu naruszenia przez gminę Sucha Beskidzka art. 4 pkt 10 uokik, Sąd 

Najwyższy stwierdził, że nie w każdym przypadku nadużycia pozycji dominującej na etapie jej 
ustalenia konieczne jest przeprowadzenie złożonych analiz antymonopolowych. Zdaniem Sądu 
Najwyższego, w przypadku podmiotu, jakim jest gmina, działającego w zakresie usług użytecz-
ności publicznej nie ma potrzeby wykazywać przesłanek, jakich wykazania domagał się Sąd 
Apelacyjny, tj. trudnych do pokonania barier wejścia na rynek relewantny. Zdaniem autorki Sąd 
Najwyższy nie wyjaśnił tej kwestii w sposób dostateczny. 

Artykuł 9 ust. 1 uokik zawiera bezwzględny zakaz nadużywania pozycji dominującej na rynku 
właściwym, aby zatem działania przedsiębiorcy zakwalifi kować jako jedną z wymienionych w tym 
przepisie praktyk ograniczających konkurencję, należy uprzednio dowieść, że przedsiębiorca 
w ogóle posiada pozycję dominującą na rynku właściwym. Przede wszystkim w odniesieniu do 
działalności prowadzonej w sferze użyteczności publicznej przez gminy należy przyjąć, że rynkiem 
właściwym jest rynek lokalny obejmujący terytorium danej gminy, na którym świadczy ona swoje 
usługi4. Na rynku usług komunalnych często gmina jest jedynym podmiotem oferującym dany 

3 K 17/00, Legalis nr 49436.
4 Wyr. SA w Warszawie z 2.08.2012 r., VI ACa 334/12, LEX nr 1238369.
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rodzaj usług. Fakt ten powoduje, iż mieszkańcy danej gminy nie mają możliwości wyboru innego 
usługodawcy. Zjawisko to dotyczy najczęściej usług z zakresu zaopatrzenia w wodę i odprowadza-
nia ścieków, usuwania odpadów komunalnych, dostarczania energii cieplnej (Wojtkowiak, 2018, 
s. 76). Rynki wymienionych usług zalicza się do tzw. rynków infrastrukturalnych, gdzie opłacalność 
przedsięwzięcia zdeterminowana jest nie tylko wymogiem posiadania odpowiedniej infrastruktury 
o określonym pokryciu obszarowym, lecz przede wszystkim koniecznością istnienia i eksploro-
wania jednej tylko infrastruktury sieciowej na danym terytorium. Tego rodzaju rynki traktowane są 
jako monopole naturalne (Kohutek, 2012, s. 217). Praktyczną konsekwencją istnienia monopolu 
naturalnego jest występowanie na terytorium danej gminy tylko jednego przedsiębiorcy świad-
czącego usługi w danej dziedzinie, przy jednoczesnym braku podmiotów mogących stanowić dla 
niego konkurencję. W celu wykazania więc pozycji dominującej gminy wystarczy udowodnić, iż 
mieszkańcy danej wspólnoty samorządowej są w pewnym stopniu skazani na usługi realizowa-
ne przez ten podmiot, nie mając w tej kwestii żadnego wyboru, co też zostało uczynione przez 
Prezesa UOKiK w przedmiotowej sprawie. Generalnie, samo posiadanie pozycji dominującej nie 
jest karalne, dopiero jej nadużycie. Ocena czy nastąpiło takie nadużycie w konkretnej sytuacji, 
zawsze wymaga indywidualnego zbadania każdego przypadku. Sąd Najwyższy w przedmiotowej 
sprawie jednak odstąpił od zbadania powyższej kwestii, uznając, iż nadużycie pozycji dominującej 
wynika już z samych ustaleń faktycznych, co nie powinno zasługiwać na aprobatę.

V. Cena nieuczciwa
Odnosząc się do zarzutu naruszenia art. 9 ust. 2 pkt 1 uokik, Sąd Najwyższy przychylił się 

do stanowiska wyrażonego w skardze kasacyjnej Prezesa UOKIK, iż do stwierdzenia nadużycia 
pozycji dominującej przez narzucanie nieuczciwych cen wystarczyłoby ustalenie, że cena została 
nierzetelnie skalkulowana. Opinia składu orzekającego, choć poparta wnikliwą analizą przepisów, 
w swej istocie pomija doktrynalne kontrowersje, które mogłyby mieć niebagatelne znaczenie dla 
ostatecznego wyniku sprawy. Z treści art. 9 ust. 2 pkt 1 uokik wynika, iż nadużywanie pozycji do-
minującej polega w szczególności na bezpośrednim lub pośrednim narzucaniu nieuczciwych cen, 
w tym cen nadmiernie wygórowanych albo rażąco niskich, odległych terminów płatności lub innych 
warunków zakupu albo sprzedaży towarów. W komentarzu do powyższego artykułu wskazano, 
że sformułowanie ,,cena nieuczciwa” powinno być interpretowane wyłącznie w rozumieniu czysto 
ekonomicznym, nie zaś w odwołaniu do norm moralno-etycznych (Bolecki, 2014, s. 453). Dalej 
wskazano, iż interpretacja przepisu z odwołaniem się do wartości, takich jak normy społeczne 
czy poczucie sprawiedliwości, jest sprzeczne z aksjologią ustawy o ochronie konkurencji i konsu-
mentów, której celem jest zapewnienie, aby rynki były efektywne, nie zaś sprawiedliwe. Powyższe 
potwierdza C. Banasiński, wskazując, iż w dotychczasowym orzecznictwie antymonopolowym 
pojęcie „ceny nieuczciwej” interpretowane jest bardzo szeroko i niejednokrotnie w oderwaniu od 
zasadniczej funkcji ustawodawstwa antymonopolowego, jakim jest ochrona konkurencji, autor 
ten wskazuje, iż ekonomiczny charakter praktyk ograniczających konkurencję ma ten skutek dla 
interpretacji pojęcia „ceny nieuczciwej”, że pojęcie to należy konsekwentnie zawęzić do kategorii 
„ceny nadmiernie wygórowanej” lub „rażąco niskiej” (Banasiński, 2015, s. 266). Oznacza to, iż 
zdaniem części doktryny, ingerencja antymonopolowa nie powinna mieć co do zasady miejsca 
w odniesieniu do innych kategorii cen nieuczciwych. Opozycyjny pogląd w tej kwestii zawarto 
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chociażby w przywołanym komentarzu, w którym wskazano, iż ,,przymiotnik »nieuczciwy« stanowi 
pewną klamrę, ogólne pojęcie, które zawiera w sobie: a) ceny nadmiernie wygórowane; b) ceny 
rażąco niskie; c) ceny, które nie są ani nadmierne, ani rażąco niskie, a mimo to ich stosowanie 
stanowi nadużycie pozycji dominującej” (Bolecki, 2014, s. 453). W przedmiotowej sprawie cena 
nie była ani nadmiernie wygórowana, ani rażąco niska, wskazano natomiast na jej nierzetelne 
skalkulowanie, czyli można przyporządkować ją do trzeciej kategorii, która zdaniem części dok-
tryny nie stanowi już ceny nieuczciwej w ujęciu ekonomicznym. Pomijając potrzebę rozwijania 
dalszych doktrynalnych kontrowersji, wypada wskazać, iż poza rozwiązaniem przyjętym przez 
Sąd Najwyższy, istnieją także inne, bardziej rygorystyczne zapatrywania na rozumienie pojęcia 
„ceny nieuczciwej”.

VI. Podsumowanie
Glosowany wyrok Sądu Najwyższego, mimo wskazanych kontrowersji, zasługuje na aprobatę. 

Przede wszystkim za słuszną należy uznać krytykę przejmowania założeń aksjologicznych prawa 
antytrustowego, obowiązującego na rynku znacznie różniącym się od rynku polskiego. Ponadto 
problem wskazanych rozbieżności dotyczących teorii ekonomicznych powinno rozwiązywać się 
poprzez dyrektywę kierowania się teorią najnowszą (Kohutek, 2012, s. 312), a za taką zdecydo-
wanie nie można uznać szkoły chicagowskiej, co trafnie zauważono w uzasadnieniu orzeczenia. 
Pozostałe rozważania, dotyczące pozycji dominującej oraz ceny nieuczciwej, miały jedynie na 
celu pogłębienie analizy rozstrzygnięcia zawartego w komentowanym wyroku, które w swej istocie 
pozostaje zgodne z obowiązującymi przepisami.
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Wymiar kary pieniężnej
Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 10 sierpnia 2016 r., III SK 45/15
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Słowa kluczowe: kara pieniężna; telekomunikacja.

JEL: K23

I. Teza
Rozstrzygając o proporcjonalności wymierzonej kary, uwzględnia się przede wszystkim realiza-

cję jej funkcji w danych okolicznościach faktycznych, natomiast kryterium przychodu uzyskiwanego 
z tytułu działalności sankcjonowanej karą nie ma decydującego (rozstrzygającego) znaczenia dla 
wyników takiej oceny. Nie ma zatem obowiązku odnoszenia górnej ustawowej granicy zagrożenia 
karą pieniężną do tak wyodrębnionej części przychodów przedsiębiorcy. W przypadku przedsię-
biorstw wielobranżowych kara pieniężna może konsumować, a nawet przewyższać przychody 
z działalności przedsiębiorcy, z tego segmentu rynku, na którym dopuścił się naruszenia. Niemniej, 
w konkretnych okolicznościach taka kara może zostać uznana za nieproporcjonalną.

II. Stan faktyczny
Sąd Najwyższy w sprawie z powództwa Przedsiębiorstwa R.R. spółki jawnej w K. przeciw-

ko Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej (dalej: UKE) o nałożenie kary pieniężnej, po 
rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym 10 sierpnia 2016 r. skargi kasacyjnej strony pozwanej 
od wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie (dalej: SA) z 9 kwietnia 2015 r., uchylił zaskarżony 
wyrok i przekazał sprawę SA do ponownego rozpoznania i orzeczenia o kosztach postępowania 
kasacyjnego. Prezes UKE nałożył decyzją z 17 sierpnia 2012 r.1 na podmiot R.R. karę pienięż-
ną w wysokości 2000 zł za niewypełnienie obowiązku z art. 7 ust. 2 ustawy z 21 lipca 2004 r. – 
Prawo telekomunikacyjne2 (dalej: pt), tj. nieprzedłożenie do 31 marca 2011 r. danych dotyczących 
rodzaju i zakresu wykonywanej działalności telekomunikacyjnej oraz wielkości sprzedaży usług 

* Doktor nauk prawnych; Urząd Komunikacji Elektronicznej; ORCID: 0000-0003-0869-3713; e-mail: mariusz.czyzak@uke.gov.pl. 
1 Nr OKI-WKT-621-51/12 (8).
2 T.j. Dz.U. 2018, poz. 1954 ze zm.
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telekomunikacyjnych za rok 2010. SA wyrokiem z 9 kwietnia 2015 r.3 oddalił apelację Prezesa UKE 
od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z 10 marca 2014 r.4, którym sąd pierwszej instancji 
uchylił ww. decyzję Prezesa UKE. W ocenie sądu pierwszej instancji, podzielonej przez sąd dru-
giej instancji, przepis art. 209 ust. 1 pkt 1 pt w brzmieniu znajdującym zastosowanie w niniejszej 
sprawie nie stanowił podstawy prawnej dla nałożenia kary pieniężnej za niewykonanie obowiązku 
informacyjnego, o którym mowa w art. 7 ust. 2 pt. Prezes UKE zaskarżył wyrok SA skargą kasa-
cyjną w całości. Sąd Najwyższy (dalej: SN) uznał, że skarga kasacyjna Prezesa UKE okazała się 
zasadna, ponieważ zaskarżony wyrok opierał się na wykładni art. 209 ust. 1 pkt 1 pt odmiennej 
od przyjętej w uchwale SN z 21 stycznia 2016 r.5, w której – w ocenie Sądu Najwyższego – prze-
pis art. 209 ust. 1 pkt 1 pt, w brzmieniu nadanym przez art. 71 pkt 11 ustawy z 7 maja 2010 r. 
o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych6, mógł stanowić podstawę nałożenia kary 
pieniężnej na przedsiębiorcę telekomunikacyjnego, który nie wypełnił obowiązku udzielania in-
formacji lub dostarczania dokumentów przewidzianych ustawą – Prawo telekomunikacyjne. Nie 
pochylając się gruntownie nad materią tego deliktu administracyjnego, wskazać należy, iż SN 
uznał, że chociaż wykładnia językowa art. 209 ust. 1 pkt 1 pt w poszczególnych wersjach mogłaby 
sugerować, że w okresie istotnym dla rozstrzygnięcia o zasadności odwołania powoda, zakres 
regulacji art. 209 ust. 1 pkt 1 pt został zawężony przez ustawodawcę w stosunku do poprzednie-
go zakresu normowania tego przepisu, to wykładnia stricte językowa skutkowałaby irracjonalną 
konsekwencją w postaci nakładania kar pieniężnych na przedsiębiorców telekomunikacyjnych 
współpracujących z Prezesem UKE i nienakładania kar pieniężnych na przedsiębiorców odma-
wiających współpracy z Prezesem UKE, którzy nie wykonywaliby w ogóle ustawowego obowiązku 
ciążącego na nich z mocy art. 7 ust. 2 pt. SN, nie negując uprawnienia ustawodawcy do takiego 
zakreślenia odpowiedzialności przedsiębiorców, stwierdził jednak, że przesłanki leżące u podstaw 
nowelizacji art. 209 ust. 1 pkt 1 pt nie uprawniają do przyjęcia założenia, zgodnie z którym wolą 
ustawodawcy było właśnie takie „wąskie” zakreślenie zakresu przedmiotowego deliktu sankcjo-
nowanego na podstawie tego przepisu. Argumenty te posłużyły SN do przełamania wyników 
wykładni językowej art. 209 ust. 1 pkt 1 pt w brzmieniu od 17 lipca 2010 r. do 20 stycznia 2013 r. 
z uwagi na rażącą sprzeczność jej wyników z założeniem racjonalnego prawodawcy. SN uczynił 
wyjątek od wyrażanej w orzecznictwie SN zasady restrykcyjnej interpretacji przepisów zawierają-
cych normy sankcjonujące dolegliwą karą pieniężną niewykonanie obowiązków przewidzianych 
w tak zwanym prawie regulacyjnym7. Poprzestając na wydaniu orzeczenia kasatoryjnego, mimo 
wniosku skargi kasacyjnej Prezesa UKE o wydanie orzeczenia reformatoryjnego, prowadzącego 
do oddalenia odwołania od decyzji regulatora, SN kierował się potrzebą dokonania przez sąd 
drugiej instancji oceny proporcjonalności nałożonej na powoda kary pieniężnej, zwracając uwagę, 
że prawo telekomunikacyjne w brzmieniu na dzień wydania decyzji Prezesa UKE nie zawierało 
przepisu pozwalającego na odstąpienie od wymierzenia kary pieniężnej, choćby w wyniku odpo-
wiedniej wykładni art. 209 ust. 1a pt. Jednocześnie, zgodnie z art. 210 ust. 1 pt, karę pieniężną 
nakłada się w wysokości do 3% przychodu ukaranego podmiotu. W sytuacji, gdy karany podmiot 

3 VI ACa 819/14.
4 XVII AmT 97/12.
5  III SZP 4/15, OSNP 2016/8/110.
6  Dz.U. 2017, poz. 2062 ze zm.
7  Wyr. SN z: 27.08.2014 r., III SK 76/13, OSNP 2016/3/40; 22.01.2015 r., III SK 19/14, LEX nr 1659246.
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prowadzi także działalność gospodarczą, która nie podlega kompetencjom Prezesa UKE, niezbęd-
ne jest, zdaniem SN, uwzględnienie, przy ocenie proporcjonalności tej kary, relacji jej wysokości 
do przychodów uzyskiwanych z działalności telekomunikacyjnej. SN podzielił przy tym pogląd SA, 
którego zdaniem „rozstrzygając o proporcjonalności wymierzonej kary uwzględnia się przede 
wszystkim realizację jej funkcji w określonych okolicznościach faktycznych, zaś kryterium przy-
chodu uzyskiwanego z tytułu działalności sankcjonowanej karą nie ma decydującego znaczenia 
dla wyników tejże oceny. Na organie administracji publicznej nie spoczywa natomiast obowiązek 
odnoszenia górnej ustawowej granicy zagrożenia karą pieniężną do tej części przychodów przed-
siębiorcy, która stanowi efekt tejże działalności. W przypadku przedsiębiorców prowadzących 
działalność wielobranżową kara pieniężna może konsumować, a nawet przewyższać, przychody 
z działalności przedsiębiorcy, z tego segmentu rynku, na którym dopuścił się naruszenia, aczkol-
wiek w konkretnej sytuacji kara taka może zostać uznana za nieproporcjonalną”. Rozpoznając 
ponownie sprawę, SA powinien, zdaniem SN, ocenić czy wymierzona w przedmiotowej sprawie 
kara w wysokości 2000 zł (tj. 3% kary w wysokości maksymalnej), nałożona na przedsiębiorcę, 
którego przychody z działalności skutkującej obowiązkiem z art. 7 ust. 2 pt – zgodnie z treścią 
odwołania – wynosiły ok. 6000 zł, przekładająca się na znaczenie doniosłości naruszenia przez 
powoda istotnego (z punktu widzenia regulacji rynku telekomunikacyjnego) obowiązku, nie wy-
kracza ponad to, co jest niezbędne do realizacji funkcji kary pieniężnej nałożonej na podstawie 
art. 209 ust. 1 pkt 1 pt.

III. Komentarz
Analizując wskazane powyżej orzeczenie i akceptując wyrażony w nim przez Sąd Najwyższy 

pogląd, wypada odnieść się dodatkowo do kilku kwestii rzutujących na jego treść, w szczególności 
samej zasady proporcjonalności, którą powinny kierować się organy władzy publicznej, wraz z jej 
kontekstem konstytucyjnym, dyrektyw wymiaru kary pieniężnej na gruncie ustawy – Prawo tele-
komunikacyjne oraz funkcji pełnionych przez sankcję administracyjną o charakterze pieniężnym.

Ustawa z 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego8 w Dziale IVa 
pt. „Administracyjne kary pieniężne”, w przepisie art. 189b k.p.a., defi niuje pojęcie „administracyjnej 
kary pieniężnej”, w szczególności tej, z którą mamy do czynienia w przepisie art. 209 pt. Rozumie 
przez nią ustawodawca „określoną w ustawie sankcję o charakterze pieniężnym, nakładaną przez 
organ administracji publicznej, w drodze decyzji, w następstwie naruszenia prawa polegające-
go na niedopełnieniu obowiązku albo naruszeniu zakazu ciążącego na osobie fi zycznej, osobie 
prawnej albo jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej”. 

Wśród cech sankcji administracyjnych wypracowanych przez orzecznictwo Trybunału 
Konstytucyjnego (dalej: TK) znalazły się m.in. obok represyjno-prewencyjnego charakteru, o któ-
rym będzie jeszcze mowa w dalszej części rozważań, obowiązek uwzględnienia przy ich wprowa-
dzeniu i stosowaniu zasady proporcjonalności, która oznacza, że sankcja administracyjna musi 
być konieczna, niezbędna i nie nazbyt dolegliwa (Duniewska, s. 66). Zasada proporcjonalności 
stanowi jedną z kardynalnych reguł, którymi kierować powinien się organ władzy publicznej, a jej 
źródeł doszukiwać się należy przede wszystkim w przepisach art. 2 i art. 31 ust. 3 Konstytucji 

8  T.j. Dz.U. 2018, poz. 2096 ze zm.
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Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 roku9. Zasada proporcjonalności traktowana jest jako 
zasada konstytucyjna będąca zasadą pochodną względem zasady demokratycznego państwa 
prawnego, o której mowa w przepisie art. 2 Konstytucji RP. Została wyinterpretowana w drodze 
wykładni ustawy zasadniczej dokonanej w działalności orzeczniczej TK, SN i sądów administra-
cyjnych. Najczęściej łączona jest ona z treścią art. 31 ust. 3 Konstytucji RP, a w szczególności 
z warunkiem „konieczności w państwie demokratycznym”. Zgodnie ze stanowiskiem TK źródła za-
sady proporcjonalności doszukać się można zarówno w art. 2, jak i w art. 31 ust. 3 Konstytucji RP, 
jakkolwiek może być ona rozumiana odmiennie w różnym kontekście. Warto przywołać tezę sfor-
mułowaną na gruncie doktryny, zgodnie z którą przepis art. 31 ust. 3 Konstytucji RP wskazuje 
reguły ograniczania praw i wolności konstytucyjnych jednostki w drodze ustawy, do których na-
leży w szczególności „nakaz zbilansowania ograniczeń z oczekiwanymi korzyściami w ochronie 
wartości, na rzecz których się one dokonują (proporcjonalność sensu stricto)”. Natomiast art. 2 
ustawy zasadniczej z 1997 r. „wyraża szerzej rozumianą zasadę proporcjonalności działania władz 
publicznych, częściowo odnoszącą się wprost do statusu prawnego osób w państwie, a która 
wyraża się w zakazie arbitralnego traktowania jednostek oraz szerszej kwestii, zakazu nadmier-
nej ingerencji państwa w stosunki społeczne”, stawiając organom władzy publicznej określone 
wymagania jakościowe w procesie stanowienia i stosowania prawa (Sokolewicz, kom. do art. 2). 
Wobec tego zasada proporcjonalności stanowi z jednej strony element zasady demokratyczne-
go państwa prawnego, z drugiej zaś – wytyczną towarzyszącą stosowaniu wobec różnej kate-
gorii podmiotów (tak jednostek, jak i korporacji) ustawowych ograniczeń konstytucyjnych praw 
i wolności, w szczególności w interesie bezpieczeństwa i porządku publicznego. Zdaniem TK, 
„Należy zwrócić uwagę, że podstawową zasadą wyznaczającą granice ingerencji organów wła-
dzy publicznej w sferę konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela jest zasada pro-
porcjonalności, która nakazuje miarkowanie tej ingerencji. Zasada ta została wyrażona w art. 31 
ust. 3 Konstytucji, a jednocześnie stanowi jeden ze standardów państwa prawnego, wynika zatem 
z art. 2 Konstytucji, wyrażającego zasadę państwa prawnego. Zgodnie z ustalonym orzecznictwem 
Trybunału Konstytucyjnego ograniczenia praw konstytucyjnych są zgodne z zasadą proporcjo-
nalności, jeżeli: 1) umożliwiają efektywną realizację założonych celów; 2) są konieczne, tzn. nie 
jest możliwe zrealizowanie danych celów za pomocą mniej restryktywnych środków; 3) ich efek-
ty pozostają w proporcji do ciężarów nakładanych przez nie na jednostkę”10. Przywołać wypada 
również jedno ze stanowisk wyrażonych przez sądownictwo administracyjne, w myśl którego 
„Proporcjonalne działanie organów państwa wyrażać się powinno w stosowaniu odpowiednich 
środków dla osiągnięcia zamierzonego celu, przy czym w przypadku wyboru pomiędzy środkami 
o różnej sile oddziaływania  należy stosować w pierwszej kolejności te, które są najmniej dotkliwe 
dla strony. Inaczej mówiąc w przypadku wyboru pomiędzy różnymi środkami organ winien brać 
pod uwagę, czy zastosowany środek rzeczywiście jest odpowiedni do osiągnięcia określonego 
celu oraz czy nie jest możliwe osiągnięcie tego celu w mniej restryktywny sposób”11.

Na zasadę proporcjonalności składają się trzy zasady szczegółowe – zasada przydatności, 
zasada konieczności i zasada proporcjonalności sensu stricto (Wojtyczek, 2002, s. 678 i n.). 

 9  Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze zm.
10  Wyr. TK z 20.02.2008 r., K 30/07, LEX nr 346025.
11  Wyr. WSA w Szczecinie, II SA/Sz 291/17, LEX nr 2305112.
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W odniesieniu do sankcji administracyjnych oznaczają one, że zastosowane środki muszą słu-
żyć realizacji określonego celu, są niezbędne dla jego osiągnięcia, a stopień ich dolegliwości 
dostosowany musi być do zakresu naruszenia przepisów prawa kreującego odpowiedzialność 
karnoadministracyjną. Kwestii proporcjonalności kary pieniężnej, w myśl tezy sformułowanej 
przez SN, nie można jednak rozpatrywać bez kontekstu pełnionych przez nią funkcji. A zatem 
powinno się móc powiązać te trzy elementy z określonymi funkcjami sankcji administracyjnej. 
Samo spełnianie funkcji przez karę pieniężną jako sankcję administracyjną utożsamia się ze „sta-
łym powodowaniem określonych stanów w stosunkach społecznych”, przy czym funkcje sankcji 
słusznie traktowane są jako pochodne funkcji ustaw ustanawiających te sankcje (Wincenciak, 
2008, s. 255–256). Wyróżnia się w szczególności takie funkcje sankcji administracyjnych, jak – 
represyjna, restytucyjna, motywacyjna (stymulacyjna), ochronna, redystrybucyjna czy też funkcja 
pomiaru wagi dobra chronionego (Przybysz, 2011, s. 170–171). Na pierwsze miejsce wysuwać 
wydają się jednak dwie – represyjna i prewencyjna. Funkcja represyjna łączy się z wyrządze-
niem ukaranemu podmiotowi określonej dolegliwości ekonomicznej (uciążliwości). Jej istotą jest 
zatem niewątpliwie wyrządzenie uszczerbku o wymiernym, realnym i odczuwalnym charakterze 
fi nansowym. Funkcję prewencyjną wiązać należy natomiast z oddziaływaniem wychowawczym 
sankcji tak na podmiot sprawczy, jak i inne podmioty, które powzięły informację o nałożeniu kary 
z tytułu danego naruszenia (Nowicki, 2012, s. 644). W przypadku funkcji prewencyjnej chodzi tak 
o prewencję ogólną, jak i szczególną, tj. nakierowaną na wychowawcze oddziaływanie względem 
ogółu przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w dziedzinie telekomunikacji oraz 
konkretnego podmiotu nieprzestrzegającego przepisów prawa telekomunikacyjnego. Rolą kary 
pieniężnej jest przy tym „swoiste »dyscyplinowanie« podmiotów, na których ciążą określone obo-
wiązki wobec państwa, do ich terminowej i należytej realizacji” (Czyżak, 2008, s. 9–10). Wskazać 
trzeba również na poglądy judykatury w tym zakresie, w szczególności chociażby na wyrok SA 
w Warszawie z 5 grudnia 2016 r.12, w którym stwierdzono, że kara pieniężna z art. 209 ust. 1 pt, 
„nie ogranicza się jedynie do represji za naruszenie przepisów prawa telekomunikacyjnego, ale 
ma na celu również zmotywowanie przedsiębiorców do respektowania nakazów lub zakazów wy-
nikających z tej ustawy, przy czym »odczuwalność« kary musi być przedmiotem badania in casu. 
Innymi słowy, w każdej sprawie należy ustalić, kara pieniężna w jakiej wysokości będzie spełniać 
postawione przed nią cele”. Prezes UKE, określając treść decyzji administracyjnej nakładającej 
karę pieniężną w części dotyczącej jej wymiaru, musi zatem rozstrzygnąć przede wszystkim, 
w jakiej wysokości kara pieniężna powstrzyma podmiot podlegający karze od ponownego, a inne 
podmioty odstraszy od potencjalnego naruszenia przepisów prawa telekomunikacyjnego. Praktyka 
nakładania stosunkowo dolegliwych kar pieniężnych za określonego rodzaju delikty administracyjne 
polegające na zaniechaniu wykonania obowiązku ustawowego oddziaływać będzie wychowawczo 
na ogół podmiotów, na który obowiązek ten przepisami prawa telekomunikacyjnego nałożono.

Mając na względzie wyodrębnienie trzech wspomnianych powyżej zasad składowych zasa-
dy proporcjonalności, spojrzeć należy na nie przede wszystkim przez pryzmat funkcji represyjnej 
i prewencyjnej. Po pierwsze, powinna ona służyć osiągnięciu celu, którym jest w ukaranie podmiotu 
dopuszczającego się deliktu administracyjnego i zapobieżenie jego powtórnemu popełnieniu, jak 
również odstraszeniu innych potencjalnych „sprawców” podobnego naruszenia przepisów prawa 
12  VI ACa 877/15, LEX nr 2265678.
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administracyjnego. Po drugie, powinna być uznana za nieodzowną reakcję organu władzy publicz-
nej w konkretnym stanie faktycznym. W sytuacji, gdy w myśl postanowień art. 209 ust. 1 pt, kara 
pieniężna stanowi nieodwołalną konsekwencję zaistnienia naruszenia przepisów prawa teleko-
munikacyjnego, nie sposób oprzeć się wrażeniu, że to ustawodawca orzekł zarówno o przesłan-
ce przydatności, jak i konieczności, uznając, że kara pieniężna stanowi skuteczny, nieodłączny 
i oczywisty skutek naruszeń wymienionych enumeratywnie w tym przepisie. Prezesowi UKE nie 
pozostawiono bowiem wyboru co do kategorii możliwego do zastosowania środka13. Po trzecie 
natomiast, w imię zasady proporcjonalności sensu stricto stopień dolegliwości kary pieniężnej musi 
być dostosowany do ciężaru gatunkowego deliktu administracyjnego, za który jest nakładana. 

I w tym właśnie obszarze ustawodawca pozostawił Prezesowi UKE pewien zakres swobody 
decyzyjnej, określając dyrektywy wymiaru kary pieniężnej w prawie telekomunikacyjnym, który-
mi ma się kierować, określając poziom dolegliwości ekonomicznej stanowiącej istotę tej sankcji. 
Należą do nich: zakres naruszenia, dotychczasowa działalność karanego podmiotu oraz jego 
możliwości fi nansowe (art. 210 ust. 2 pt). Zakres naruszenia odnieść należy do rodzaju deliktu 
administracyjnego podlegającego karze pieniężnej, a w konsekwencji do tego, jak poważnie jego 
popełnienie godzi w interes publiczny i słuszny interes innych przedsiębiorców, w jakim stopniu 
narusza zasady uczciwej konkurencji, prawa konsumenta itp. Ocena dotychczasowej działalno-
ści sprawcy związana być musi z oceną działalności prowadzonej przez podmiot podlegający 
karze w okresie poprzedzającym samo naruszenie i postępowanie w sprawie nałożenia kary 
pieniężnej, w szczególności mającymi wówczas miejsce naruszeniami przepisów powszechnie 
obowiązującego prawa, zwłaszcza zaś z ewentualnym wystąpieniem swego rodzaju „recydywy 
karnoadministracyjnej”, tzn. ponownym dopuszczeniem się tej samej kategorii deliktu administra-
cyjnego. Zgodzić należy się z poglądem, że dyrektywa wymiaru kary polegająca na obowiązku 
oceny możliwości fi nansowych karanego podmiotu łagodzi zasadę wymierzania kary odnoszoną 
do przychodu, ponieważ sam przychód, bez uwzględnienia kosztów ponoszonych przez okre-
ślony podmiot, nie daje pełnego obrazu możliwości fi nansowych podmiotu podlegającego karze. 
Możliwości fi nansowe są wówczas utożsamiane z faktycznym jego dochodem, tj. przychodem 
pomniejszonym o poniesione koszty (Piątek, 2013, s. 1264–1265). 

Co istotne, już samo nadanie przez ustawodawcę karze pieniężnej charakteru sankcji względnie 
oznaczonej i ograniczenie jej wysokości do poziomu 3% przychodu ukaranego podmiotu, osiąg-
niętego w poprzednim roku kalendarzowym (art. 210 ust. 1 pt) jest jednak zabiegiem mającym 
na celu wyznaczenie granic oddziaływania organu władzy publicznej na kondycję ekonomicz-
ną karanego podmiotu. W doktrynie wskazuje się ponadto, że – służący określeniu wysokości 
kary – mechanizm oparty na relatywizacji górnej granicy zagrożenia do wysokości osiągniętego 
przychodu wręcz „zabezpiecza podmiot ukarany przed bankructwem z tytułu nadmiernie wygó-
rowanej sankcji” (Szumiło-Kulczycka, 2004, s. 147–148). Dodać trzeba, że w myśl postanowień 
art. 210 ust. 3 pt, podmiot, wobec którego prowadzone jest postępowanie w sprawie nałożenia 

13  Dopiero na podstawie art. 1 pkt 31 lit. b ustawy z 10.05.2018 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2018, 
poz. 1118 ze zm.), która weszła w życie 12.12.2018 r., dodano w art. 209 pt przepis ust. 11 w brzmieniu: „Prezes UKE, jeżeli przemawia za tym charakter 
lub zakres naruszenia, może nałożyć karę pieniężną na podmiot, który: 1) nie wypełnia obowiązku udzielania informacji lub dostarczania dokumentów 
przewidzianych ustawą lub ustawą z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych lub udziela informacji niepełnych lub 
nieprawdziwych, lub dostarcza dokumenty zawierające informacje niepełne lub nieprawdziwe; 2) nie wypełnia obowiązków uzyskania zgody abonenta 
l ub użytkownika końcowego, o których mowa w art. 173”, który stwarza Prezesowi UKE możliwość nałożenia kary pieniężnej w przypadku tych deliktów 
administracyjnych dopiero wówczas, gdy uzna, że przemawia za tym charakter lub zakres naruszenia.
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kary pieniężnej, jest zobowiązany dostarczyć Prezesowi UKE, na każde jego żądanie, w terminie 
30 dni od dnia otrzymania tego żądania, danych niezbędnych do określenia podstawy wymiaru 
kary pieniężnej, gdy danych zaś nie dostarczono lub dostarczone dane uniemożliwiają ustalenie 
podstawy wymiaru kary, Prezes UKE może ustalić podstawę wymiaru kary pieniężnej w sposób 
szacunkowy. Nie może ona być wówczas niższa od kwoty 500 000 zł. Jeśli okres działania pod-
miotu jest krótszy niż rok kalendarzowy, za podstawę wymiaru kary przyjmuje się kwotę 500 000 zł. 

W sytuacji zatem, gdy – dokonując analizy stanu faktycznego w konkretnej sprawie w świetle 
ustawowych dyrektyw wymiaru omawianej kategorii kary – zwłaszcza dotychczasowa działal-
ność podmiotu podlegającego karze pieniężnej wskazuje na lekceważący stosunek karanego 
podmiotu do wymogu przestrzegania przepisów ustawy – Prawo telekomunikacyjne (np. art. 7 
ust. 2 pt), wysokość kary pieniężnej odstręczać ma od ponownego naruszenia prawa. Obowiązki 
sprawozdawczo-informacyjne nałożone na przedsiębiorców telekomunikacyjnych przepisami 
prawa telekomunikacyjnego (np. w art. 7 pt) nie posiadają bowiem charakteru norm rodzaju lex 
imperfecta, pozbawionych sankcji. Co prawda SN stwierdził, że stosowanie „sankcji za domnie-
mane naruszenie obowiązków prawnych, w sytuacji, gdy obowiązków tych nie da się uzasadnić 
ochroną jakichkolwiek istotnych wartości czy dóbr prawnych, prowadzi do naruszenia konstytu-
cyjnej zasady proporcjonalności określonej w art. 31 ust. 3 Konstytucji RP”14, ale jakkolwiek ich 
realizacja mogłaby się wydawać nadmiarową i niepotrzebną z punktu widzenia podmiotu prowa-
dzącego jedynie uboczną działalność telekomunikacyjną, to w przypadku masowego zaniecha-
nia przedkładania danych sprawozdawczych przez podmioty posiadające status przedsiębiorcy 
telekomunikacyjnego, doprowadzić mogłaby do istotnego zniekształcenia obrazu stanu rynku 
telekomunikacyjnego, zwłaszcza w przypadku oceny jego funkcjonowania w wymiarze lokalnym, 
a tym samym godzić w takie dobra, jak konkurencyjność, prawa konsumentów itp.

Zgodzić trzeba się jednoznacznie z poglądem wyrażonym przez SN w glosowanym orze-
czeniu, iż skoro ustawodawca określił jako podstawę wymiaru kary pieniężnej przychód pod-
miotu jej podlegającego, bez ograniczania go do części przychodu związanej z prowadzeniem 
działalności telekomunikacyjnej, to kara pieniężna, o której mowa w przepisie art. 209 ust. 1 pt, 
sięgać może 3% pełnego przychodu tego podmiotu, a nie jedynie przychodu wyodrębnionego ze 
względu na kategorię źródła jego powstania, o ile oczywiście w ocenie Prezesa UKE mieści się 
to w możliwościach fi nansowych ukaranego podmiotu. W doktrynie podnosi się, że „W przypad-
ku podmiotów prowadzących różne rodzaje działalności gospodarczej i uzyskujących przychody 
inne niż przychody związane z działalnością telekomunikacyjną, przychód stanowiący podstawę 
wymiaru kary pieniężnej może pozostawać w znacznej dysproporcji do zakresu prowadzonej dzia-
łalności telekomunikacyjnej. Okoliczność ta powinna być jednak brana pod uwagę przy ustalaniu 
wysokości kary” (Piątek, 2013, s. 1262–1263). Dotyczy to w szczególności takich okoliczności, gdy 
dotychczasowa działalność podmiotu podlegającego karze wskazuje na uporczywe dopuszczanie 
się deliktów administracyjnych enumeratywnie wymienionych w art. 209 ust. 1 pt. W sytuacji, gdy 
przychód z działalności telekomunikacyjnej stanowiłby jedynie nieznaczną, a wręcz znikomą część 
przychodu podmiotu naruszającego przepisy prawa telekomunikacyjnego, trudno byłoby uznać, 
że nałożona kara spełnia swój cel, odstraszając od ponownego dopuszczenia się deliktu stypi-
zowanego w przywołanym powyżej przepisie. Można sobie bowiem wyobrazić sytuację, w której 
14  Postanowienie SN z 5.05.2016 r., II KK 4/16, LEX nr 2057617.
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niezbyt dolegliwa kara pieniężna wkalkulowana jest wprost w ryzyko towarzyszące działalności 
gospodarczej przedsiębiorcy.

Reasumując, wskazana w analizowanym orzeczeniu Sądu Najwyższego proporcjonalność 
postrzegana musi być nie tyle przez pryzmat przydatności i konieczności, ile proporcjonalności 
sensu stricto kary pieniężnej jako ustawowego środka reakcji na delikt administracyjny, a ponad-
to z uwzględnieniem przede wszystkim jej funkcji prewencyjnej, która odgrywa kluczową rolę 
w utrzymaniu stanu przestrzegania przepisów powszechnie obowiązującego prawa w określo-
nym sektorze regulowanej działalności gospodarczej, w analizowanym przypadku – działalności 
telekomunikacyjnej.
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I. Wprowadzenie
Gmina stanowi podstawową jednostkę samorządu terytorialnego na terenie Rzeczypospolitej 

Polskiej (art. 164 ust. 1 Konstytucji RP1). Zadania przez nią wykonywane dla społeczności 
lokalnej mogą być podzielone na zadania własne i zlecone. Katalog zadań własnych został 
ustanowiony w art. 7 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym2. Jest to katalog otwarty, na co 
wskazuje użycie przez ustawodawcę sformułowania „w szczególności”. Dodatkowe zadania 
własne gminy o charakterze obligatoryjnym mogą zostać zawarte w innych aktach prawnych 
w randze ustawy (art. 7 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym, dalej: usg). Podstawowym 
celem realizacji zadań własnych gminy jest „zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty”. 
Ustawodawca w art. 7 ust. 1 pkt 2 usg stanowi, że zadaniami własnymi są sprawy „wodociągów 
i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania 
czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komu-
nalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz”. Odnośnie do kwestii związa-
nych ze zaopatrywaniem w wodę i odprowadzaniem ścieków potwierdzone to zostało w art. 3 
ust. 1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków3 (dalej: 
uzzw). Gmina wykonuje te działania, realizując swoją funkcję regulacyjną przez wójta, burmistrza 
lub prezydenta miasta (który wydaje stosowne zezwolenia), a także radę gminy (uchwalającą 

* Doktorant w Katedrze Prawa Gospodarczego Publicznego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku; ORCID 0000-0002-6661-9899; 
e-mail: lukaszpresnarowicz@wp.pl.
1 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2.04.1997 r. (t.j. Dz.U. 2009 Nr 114, poz. 946).
2 Ustawa z 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2018 poz. 994).
3 T.j. Dz.U. 2017 poz. 328.
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regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków, a także zatwierdzającą taryfy) (Brynczak, 
2015, s. 35). 

II. Stan faktyczny
Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (dalej: Prezes Urzędu) wydał 24 grudnia 

2014 r. decyzję nr RKT-47/2014, w której zarzucił gminie Ożarowice (dalej: Gmina) stosowanie 
praktyk ograniczających konkurencję. Praktyki te związane były z funkcjonującym na terenie 
Gminy – Zakładem Gospodarki Komunalnej w Ożarowicach (dalej: Zakład). Utworzony na mocy 
uchwały Rady Gminy Ożarowice Nr X/95/2003 z 26 listopada 2003 r. na terenie Gminy Zakład, 
stanowi realizację zadania własnego Gminy wyrażoną w omawianych powyżej przepisach praw-
nych. Jego działalność określa Statut, który stanowi załącznik do tej uchwały.

Prezes Urzędu zarzucił Gminie nadużywanie pozycji dominującej na lokalnym rynku zbio-
rowego zaopatrzenia w wodę. Praktyka ta (z art. 9 ust. 1 i 2 pkt. 6 uokik z 2007 r.). polegała na 
narzucaniu odbiorcom usług uciążliwych warunków umów o zaopatrzenie w wodę, przynoszą-
cych Gminie nieuzasadnione korzyści, w świetle których dostawca nie ponosi odpowiedzialności 
odszkodowawczej za przerwy lub ograniczenia w dostawie wody spowodowane:
– brakiem wody w ujęciu;
– koniecznością przeprowadzenia niezbędnych napraw urządzeń zaopatrzenia w wodę w naj-

krótszym możliwym czasie niezbędnym na ich wykonanie;
– uszkodzeniem instalacji dostawcy grożącym niebezpieczeństwem.

Druga praktyka (z art. 9 ust. 1 uokik z 2007 r.) przejawiała się nakładaniem na osoby ubiega-
jące się o przyłączenie do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej obowiązku poniesienia kosztów 
robót niestanowiących kosztów budowy przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych:
– kosztów budowy przewodów wodociągowych na odcinku od granicy przyłączanej nierucho-

mości do istniejącej sieci oraz kosztów włączenia do sieci wodociągowej;
– kosztów budowy przewodów kanalizacyjnych na odcinku od granicy nieruchomości do ist-

niejącej sieci lub na docinku za pierwszą studzienką, licząc od strony budynku oraz kosztów 
włączenia do sieci kanalizacyjnej. 
Prezes Urzędu wymierzył karę pieniężną odpowiednio za każdą wyżej opisaną praktykę w wy-

sokości 988 złotych oraz 4890 złotych. Gmina wniosła odwołanie od decyzji w całości. Zarzuciła 
Prezesowi Urzędu błąd w ustaleniach polegający na tym, że nie doszło do nadużywania pozycji 
dominującej przez Gminę na lokalnym rynku zbiorowego zaopatrzenia w wodę, błędne ustalenie, 
że Gmina jest przedsiębiorcą w rozumieniu uokik z 2007 r. oraz błędne obliczenie kary pieniężnej. 
Prezes Urzędu potwierdził, że przyjęty przychód Gminy stanowiący podstawę do obliczenia kary 
pieniężnej był nieprecyzyjny i ustalił kary odpowiednio na poziomie 984 złotych i 4869 złotych.

SOKiK w wyroku z 22 lutego 2018 r. potwierdził zmienioną wysokość kary pieniężnej na 984 
złote. W części dotyczącej kosztów budowy przewodów uchylił jednak decyzję. SOKiK orzekł 
również o zwrocie kosztów postępowania.

Biorąc pod uwagę stan faktyczny przedstawiony w sprawie, wyrok ten należy zaaprobować 
z wyjątkiem kwestii dotyczących przyłącza kanalizacyjnego.



102102

internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 2019, nr 2(8)        www.ikar.wz.uw.edu.pl        DOI: 10.7172/2299-5749.IKAR.2.8.10

Łukasz Presnarowicz            Gmina jako monopolista naturalny…

III. Komentarz
W pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę na zarzut podnoszony przez Gminę, jakoby nie 

była przedsiębiorcą w rozumieniu art. 4 pkt 1 lit. a uokik z 2007 roku. W tym punkcie została za-
warta defi nicja legalna przedsiębiorcy. Jest ona szersza niż w prawie przedsiębiorców4, ponieważ 
zawiera dodatkowo cztery enumeratywnie wskazane opisowo grupy podmiotów. Jedną z nich są 
właśnie „osoby fi zyczne, osoby prawne, a także jednostki organizacyjne niemające osobowości 
prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, organizujące lub świadczące usługi o cha-
rakterze użyteczności publicznej, które nie są działalnością gospodarczą w rozumieniu przepisów 
ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców”. Zgodnie z art. 2 ust. 2 usg gmina posia-
da osobowość prawną. Nie ulega również wątpliwości, że zadanie zaopatrzenia w wodę stanowi 
usługę o charakterze użyteczności publicznej. Jak orzekł SOKiK, „gospodarka komunalna może 
być prowadzona przez jednostki samorządu terytorialnego w szczególności w formach samorzą-
dowego zakładu budżetowego lub spółek prawa handlowego”. Jeżeli decydujące znaczenie będzie 
miało kryterium ekonomiczne, to formą realizacji zadań powinna być spółka prawa handlowego, 
a w przypadku uznania za najważniejszą realizacji zadań o charakterze publicznym – zakład 
budżetowy (Guziński, 2003, s. 60). Zakład ma status zakładu budżetowego Gminy, dlatego nie 
budzi wątpliwości zakwalifi kowanie Gminy jako przedsiębiorcy przez Prezesa UOKiK w decyzji 
oraz przez SOKiK w wyroku. Cały majątek użytkowany przez Zakład jest również zgodnie ze 
statutem własnością Gminy.

Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne nie może odmówić przyłączenia do sieci osobie, 
która złoży stosowny wniosek, jeżeli spełnione zostaną warunki przyłączenia określone w regu-
laminie, o którym mowa w art. 19 uzzw, a także gdy warunki techniczne umożliwiają świadczenie 
usługi (art. 15 ust. 4 uzzw). Przesłanki te muszą wystąpić kumulatywnie. W art. 19 ust. 5 uzzw 
zawarto dziewięciopunktowy katalog otwarty (użycie sformułowania „w tym”) elementów, które 
muszą być w nim obligatoryjnie zawarte. W punkcie 4 wskazano konieczność określenia warun-
ków przyłączenia do sieci, co wydaje się być istotne z punktu widzenia glosowanego orzeczenia. 
Warunki przyłączenia stanowią oświadczenie woli przedsiębiorstwa, które zobowiąże się do przy-
łączenia wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej umieszonej w budynku (który jest w posiadaniu oso-
by ubiegającej się o przyłączenie) do sieci w okresie trwania warunków przyłączenia, o ile w tym 
okresie nadal będą spełnione wymagania techniczne do przyłączenia. Należy więc podkreślić, że 
określenie tych warunków stanowi czynność prawną (Palarz, 2015, s. 76)5.

Właściwe jest uznanie przez SOKiK w analizowanych okolicznościach Gminy za naturalnego 
monopolistę. Przemawiają za tym dwa podstawowe argumenty. Po pierwsze woda nie posiada 
substytutu (jak np. w przypadku energii cieplnej). Po drugie, nie ma możliwości wykorzystania 
jednej sieci do przesyłania wody dostarczanej przez więcej niż jedno przedsiębiorstwo wodociągo-
we. Istotna jest bowiem odpowiedzialność przedsiębiorstwa za jakość dostarczanej wody (Szydło, 
2003, s. 7). Dodatkowo sąd w glosowanym orzeczeniu wskazał, że „budowa alternatywnych sieci 
na ww. obszarze jest ekonomicznie nieopłacalna” (tzw. ekonomia skali w przestrzeni). Konkurencja 

4 Ustawa z 6.03.2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz.U. 2018 poz. 646).
5 Autor wskazuje również na możliwość analizowania z pewnymi zastrzeżeniami „warunków przyłączenia do sieci” jako oferty rozumianej zgodnie 
z przepisami kodeksu cywilnego. 



103103

internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 2019, nr 2(8)        www.ikar.wz.uw.edu.pl        DOI: 10.7172/2299-5749.IKAR.2.8.10

Łukasz Presnarowicz            Gmina jako monopolista naturalny…

na rynku zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków polega na udziale przedsiębiorców 
w przetargu. Z uwagi na to występuje konkurencja „o rynek”, a nie „na rynku” (Szydło, 2003, s. 7).

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków stanowi akt prawa miejscowego 
(art. 19 ust. 4 uzzw). Wydaje się, że z uwagi na powszechne stosowanie na terenie danej jed-
nostki samorządu terytorialnego, nie stanowił on załącznika do zawieranych umów o zaopatrzenie 
w wodę i odprowadzanie ścieków. Zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z 22 kwietnia 2005 r. o zmianie 
ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych 
innych ustaw6 (dalej: ustawa nowelizująca), Rada Gminy uchwali regulamin w terminie 6 miesię-
cy od dnia wejścia w życie ustawy nowelizującej. Ustawa nowelizująca weszła w życie 17 sierp-
nia 2005 r. Termin 6 miesięcy określony przez ustawodawcę na podjęcie uchwały mijał więc 
17 lutego 2006 r. W Gminie regulamin został uchwalony uchwałą Rady Gminy Nr XXXI/366/2006 
z 16 lutego 2006 r. Termin 6 miesięcy został więc zachowany. Ponadto regulamin został ogłoszo-
ny w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. Ponadto każdy ma możliwość zapoznania 
się z jego treścią: w siedzibie Zakładu w wyznaczonych godzinach jego pracy oraz na stronie 
internetowej. Dodatkowo opublikowany został w miesięczniku lokalnym Nasze Gminne Sprawy, 
Nr 5 (38) z 2006 r. 

H. Palarz przeanalizował hipotetyczną sytuację wykreślenia art. 19 uzzw w całości. Autor 
ten wyraził pogląd, że „zagadnienia, które omawia regulamin, z powodzeniem zastępuje umo-
wa, taryfa oraz istniejące przepisy. Wyjątkiem są zagadnienia przyłączeniowe, które zasługują 
na odrębne przepisy i to jednolite w skali kraju, jako że jednolita jest defi nicja przyłączy, sieci, te 
same ustawowe przesłanki obowiązku przyłączenia do sieci, a cedując te zagadnienia do aktu 
o niższej randze (poniekąd bagatelizując je), ustawodawca przysporzył tylko kłopotów samym 
gminom” (Palarz, 2018, s. 45).

Przechodząc do omówienia zarzutów dotyczących nadużywania przez Gminę pozycji dominu-
jącej, pozytywnie należy ocenić stanowisko SOKiK zawarte w części orzeczenia dotyczącej uznania 
za takową praktykę postanowień umów, natomiast krytycznie część, w której sąd uchylił decyzję. 
Artykuł 5 ust. 1 uzzw stanowi, iż: „Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne ma obowiązek 
zapewnić zdolność posiadanych urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych do realizacji 
dostaw wody w wymaganej ilości i pod odpowiednim ciśnieniem oraz dostaw wody i odprowadza-
nia ścieków w sposób ciągły i niezawodny, a także zapewnić należytą jakość dostarczanej wody 
i odprowadzanych ścieków”. Podkreślić należy sformułowanie „w sposób ciągły i niezawodny”. 
To właśnie na przedsiębiorstwie (Zakładzie) spoczywa obowiązek podjęcia takich działań, aby 
utrzymać stan ciągłości i niezawodności w dostawie wody. Przepis ten jest na tyle kategoryczny 
w swoim brzmieniu, że niezależnie od tego, kto ponosi odpowiedzialność za uszkodzenie skutku-
jące przerwaniem dostawy wody – odpowiedzialność spoczywa na Zakładzie, a nie na odbiorcy 
usługi7. Próba uniknięcia odpowiedzialności przez umieszczenie odpowiedniego postanowienia 
w umowie niewątpliwie więc spełnia przesłankę z art. 9 ust. 1 i 2 pkt 6 uokik z 2007 r. i stanowi 
nadużycie pozycji dominującej Gminy. Ustalenia w tym zakresie zostały poczynione słusznie.

Kontrowersje może budzić jednak orzeczenie SOKiK dotyczące uchylenia decyzji w zakresie 
drugiej z wymienionych powyżej praktyk. Osoba ubiegająca się o przyłączenie do sieci musiała 

6 Dz.U. 2005 Nr 85, poz. 729.
7 Wyr. WSA we Wrocławiu z 15.03.2015 r., II SA/Wr 745/06, Legalis nr 164917.
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ponieść koszty budowy przewodów wodociągowych na odcinku od granicy przyłączanej nierucho-
mości do istniejącej sieci oraz kosztów włączenia do sieci wodociągowej, a także koszty budowy 
przewodów kanalizacyjnych na odcinku od granicy nieruchomości do istniejącej sieci lub na odcinku 
za pierwszą studzienką, licząc od strony budynku oraz kosztów włączenia do sieci kanalizacyjnej. 

Gmina powoływała się przy tym na dyspozycję art. 15 ust. 2 uzzw, zgodnie z którą to na osobie 
ubiegającej się o przyłączenie nieruchomości do sieci spoczywa obowiązek budowy: przyłączy do 
studni, studni wodomierzowej, pomieszczenia przewidzianego do lokalizacji wodomierza główne-
go oraz urządzenia pomiarowego. Defi nicja legalna skonstruowana przez ustawodawcę w uzzw 
w swoim literalnym brzmieniu stanowi, że przyłącze kanalizacyjne to odcinek przewodu łączącego 
wewnętrzną instalację kanalizacyjną w nieruchomości odbiorcy usług z siecią kanalizacyjną, za 
pierwszą studzienką, licząc od strony budynku, a w przypadku jej braku do granicy nieruchomości 
gruntowej (art. 2 pkt 5 uzzw). Za przyłącze wodociągowe uznaje się natomiast odcinek przewodu 
łączącego sieć wodociągową z wewnętrzną instalacją wodociągową w nieruchomości odbiorcy 
usług wraz z zaworem za wodomierzem głównym (art. 2 pkt 6 uzzw). Konstruując te dwie defi ni-
cje, prawodawca nie zażegnał problemów interpretacyjnych, czego obraz widać w glosowanym 
orzeczeniu. 

Na interpretację przytoczonych powyżej przepisów uzzw przez Prezesa Urzędu istotny wpływ 
miała uchwała SN, w której sąd orzekł, że przez pojęcie „przyłącza kanalizacyjnego” należy rozu-
mieć: „wybudowany z własnych środków przez odbiorcę usług zbiorowego odprowadzania ścieków 
odcinek przewodu kanalizacyjnego łączący wewnętrzną instalacje kanalizacyjną w nieruchomości 
tego odbiorcy z istniejącą siecią kanalizacyjną stanowi w części leżącej poza granicą jego nieru-
chomości gruntowej urządzenie kanalizacyjne, o jakim mowa w art. 31 ust. 1 uzzw”8. W uchwale 
tej podkreślono fundamentalną kwestię – kluczowe znaczenie przy interpretacji ma granica nie-
ruchomości. Wydaje się więc, że osoba ubiegająca się o przyłączenie do sieci będzie ponosiła 
koszty budowy przyłącza albo do studzienki, albo maksymalnie do granicy nieruchomości, odnoś-
nie do której posiada tytuł prawny (posiadacz samoistny lub posiadacz zależny). Sąd Najwyższy 
w przytoczonej uchwale wskazał trzy powody przemawiające za przyjęciem takiej interpretacji: 
– problem w uzyskaniu tytułu prawnego do wykorzystania nieruchomości sąsiednich, aby bu-

dować przyłącze; 
– w posiadaniu takiej osoby nie byłyby odcinki przyłącza położone poza nieruchomością (odpo-

wiedzialność jest ponoszona jedynie za zapewnienie niezawodnego działania posiadanych 
przyłączy);

– z punktu widzenia prawa to właściciel przyłącza wyrażałby zgodę na przyłączenie do niego 
nowych podmiotów.
Powyższe argumenty przemawiają za tym, że zamysłem ustawodawcy nie było objęcie za-

kresem przyłącza odcinków położonych poza granicami nieruchomości podmiotu przyłączanego 
(Jankowski, 2011, s. 42). Wszelkie prace prowadzone w tym zakresie przez podmiot przyłączany 
poza granicami nieruchomości będą stanowiły uzyskanie przez przedsiębiorstwo nieuzasadnio-
nej korzyści. Przy nakładaniu obowiązków budowlanych na osobę ubiegającą się o przyłączenie 
się do sieci, przedsiębiorca nie może bowiem zapomnieć również o tych nałożonych na niego 
w drodze ustawy (art. 15 ust. 1 uzzw).
8 Uchw. SN z 13.09.2007 r., III CZP 79/09, OSNC 2008, nr 10, poz. 111.
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Mnogość pojawiających się rozbieżności interpretacyjnych w orzecznictwie czasowo zakoń-
czył Sąd Najwyższy uchwałą podjętą w składzie siedmiu sędziów9. Wyraził w niej pogląd, iż „Choć 
ustawodawca nie wyartykułował takiego zamiaru, nowelizując w 2005 r. ustawę o zbiorowym 
zaopatrzeniu wyłącznie w zakresie przyłącza kanalizacyjnego, to dokonując takiej nowelizacji 
dążył również do zawężenia przyłącza wodociągowego do granic »przyłączanej« nieruchomości”. 
Zdaniem Sądu Najwyższego, co do zasady kryterium podstawowym zakresu budowy przyłącza 
kanalizacyjnego jest „kryterium studzienki”, natomiast w razie jej braku na nieruchomości osoby, 
która wnioskuje o przyłączenie, należy wziąć pod uwagę kryterium granicy.

Powyższe rozważania prowadzą do wniosku, że SOKiK nie dokonał podstawowego odróż-
nienia zakresu terytorialnego przyłącza kanalizacyjnego i przyłącza wodociągowego zawartego 
w uzzw. Część decyzji Prezesa Urzędu dotycząca budowy przyłącza wodociągowego została 
słusznie uchylona przez SOKiK, natomiast tę, w której Sąd orzekł odnośnie do przyłącza kanali-
zacyjnego należy ocenić krytycznie. Osoba ubiegająca się o przyłączenie do sieci powinna pokryć 
koszty budowy jedynie do granicy nieruchomości. 

Końcowa część analizy odnosi się do nałożenia na Gminę kary pieniężnej. W mojej ocenie 
błędnie zostało przyjęte przez Prezesa Urzędu, a później potwierdzone przez SOKiK stanowisko, iż: 

(…) zgromadzony w niniejszej sprawie materiał dowodowy nie daje podstaw do przyjęcia, 
iż Gmina Ożarowice w sposób świadomy naruszyła przepisy ustawy o ochronie konkurencji 
i konsumentów, celowo dążąc do uzyskania bezprawnych korzyści ekonomicznych kosztem 
swoich odbiorców. Ogół okoliczności sprawy każe przyjąć, że naruszenie, za które nakładana 
jest kara jest wynikiem niedołożenia przez Gminę staranności, jakiej należałoby oczekiwać od 
profesjonalnego uczestnika obrotu gospodarczego. Stosowanie zakwestionowanej praktyki 
nie było elementem świadomej, eksploatacyjnej strategii rynkowej, ale wynikiem zaniedbania 
na etapie opracowywania treści obowiązujących wzorców umów o zaopatrzenie w wodę. 

W mojej ocenie właśnie ta staranność Gminy jako profesjonalnego uczestnika obrotu go-
spodarczego jest w przedmiotowej sprawie kluczowa. Gmina dysponuje takimi możliwościami 
uzyskania informacji prawnych, aby skutecznie zapobiegać wystąpieniu niezgodnych z prawem 
postanowień we wzorcach umów. Pamiętać należy, że jednostki samorządu terytorialnego nie 
mogą być w porównaniu z innymi przedsiębiorcami uprzywilejowane jedynie z uwagi na świad-
czone usługi użyteczności publicznej10. Taki sposób obliczania kary pieniężnej względem gmin 
sprzeczny jest z zasadą równości przedsiębiorców względem prawa (Piszcz, 2014, s. 114). Mało 
prawdopodobne wydaje się, że Prezes Urzędu u przedsiębiorcy niebędącego gminą uznałby takie 
postanowienie we wzorcu umowy jedynie za „niedołożenie staranności”, a tym samym zakwalifi -
kowałby je jako co najmniej nieumyślne.

IV. Podsumowanie
W glosowanym orzeczeniu SOKiK orzekł o nadużywaniu przez Gminę pozycji dominującej 

w warunkach monopolu naturalnego. Odnośnie do praktyki polegającej na stosowaniu niedozwo-
lonych wzorców umów uznał twierdzenia Prezesa Urzędu. Nie podzielił jednak zdania w kwestii 

 9 Uchw. SN z 22.06.2017 r., III SZP 2/16, Legalis nr 1612208.
10 Wyr. SN z 5.01.2007 r., III SK 16/06, LEX nr 449463.



106106

internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 2019, nr 2(8)        www.ikar.wz.uw.edu.pl        DOI: 10.7172/2299-5749.IKAR.2.8.10

Łukasz Presnarowicz            Gmina jako monopolista naturalny…

związanej z budową przyłącza kanalizacyjnego, co należy ocenić krytycznie. SOKiK, nie zważając 
na uprzednie interpretacje, dokonał ściśle literalnej wykładni przepisu art. 2 ust. 5 uzzw, konklu-
dując tym samym, że nie doszło do nadużycia pozycji dominującej przez Gminę. Przytoczone 
powyżej argumenty dowodzą jednak, że zamysłem ustawodawcy była ochrona nie podmiotu sil-
niejszego (przedsiębiorcy), lecz podmiotu przyłączanego (słabszego), który i tak obciążony jest 
budową przyłącza kanalizacyjnego na swojej nieruchomości.

Jeszcze raz należy podkreślić, że nie wydaje się właściwe obciążanie go kosztami budowy, 
która miałaby wykroczyć poza granicę nieruchomości, a tym samym przyznanie przedsiębiorcy 
nieuzasadnionych korzyści. Na koniec należy wyrazić również nadzieję, że ustawodawcy uda 
się wprowadzić ład terminologiczny w defi nicjach legalnych „przyłącza kanalizacyjnego” oraz 
„przyłącza wodociągowego”11, a tym samym zakończyć spór, który rodzi się przy praktycznym 
zastosowaniu tych pojęć.
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Poszkodowany deliktem antymonopolowym w prawie USA 
i Unii Europejskiej 

Artykuł recenzyjny monografi i Marka K. Kolasińskiego, 
Instrumenty prawne przysługujące poszkodowanym lub zagrożonym 

naruszeniem prawa antymonopolowego w prawie Stanów Zjednoczonych 
i w prawie Unii Europejskiej, 
TNOiK, Toruń 2016, ss. 570

Egzekwowanie norm prawa konkurencji przez podmioty poszkodowane lub zagrożone anty-
konkurencyjnym deliktem jest przedmiotem ożywionej debaty zarówno w Europie, jak i w Stanach 
Zjednoczonych. Ważnym impulsem dla tych dyskusji zwłaszcza na naszym kontynencie było ostat-
nio przyjęcie przez Unię Europejską1 tzw. dyrektywy odszkodowawczej2 oraz implementacja jej 
przepisów w porządkach krajowych państw członkowskich UE3. Kwestiom tych poświęcono w lite-
raturze prawniczej sporo już miejsca (np. Sieradzka, 2012; Jurkowska-Gomułka, 2013; Stefanicki, 
2014; Piszcz i Wolski, 2016; Piszcz, 2017; Gac, 2017; Kohutek, 2018), niemniej jednak stosunkowo 
rzadko pojawiają się prace pisane z perspektywy prawnoporównawczej, konfrontujące i wartoś-
ciujące rozwiązania przyjęte w różnych porządkach prawnych (odnosząc się do polskiej literatury 
prawniczej, warto w tym kontekście odnotować jednak wartościowe monografi e: Miąsik, 2004 oraz 
Miąsik, 2012). Lukę tę w istotnym stopniu zapełnia recenzowana monografi a M.K. Kolasińskiego, 
odwołująca się zarówno do prawa antytrustowego USA, jak i prawa konkurencji UE.

Warto podkreślić, że prawo antytrustowe USA należy nie tylko do najstarszych tego typu re-
gulacji w świecie zachodnim. Amerykańska ustawa Shermana pochodzi z 1890 r.; warto jednak 
pamiętać, że rok wcześniej przepisy chroniące konkurencję przyjęła Kanada (zob. np. Skoczny, 
1990, s. 10–27; polskie tłumaczenie ustawy Shermana zawiera praca: Szpringer, 1995, s. 31–34; 
zob. także: Banasiński, 2018, s. 17–18). Prawo antytrustowe USA stanowiło także i nadal stano-
wi źródło inspiracji i ważny punkt odniesienia dla ustawodawców i organów stosujących prawo 
w wielu innych krajach. Wpływ tego porządku prawnego jest również widoczny w odniesieniu do 
prawa konkurencji UE (zob. np. Jones i Sufrin, 2016, s. 29–31). Dotyczy to głównie przyjmowanych 
w Europie rozwiązań materialnoprawnych4, istotne odrębności dotyczą natomiast funkcjonujących 

* Profesor doktor habilitowany; Katedra Prawa Europejskiego, Uniwersytet Jagielloński; ORCID: 0000-0001-7726-8978; e-mail: s.dudzik@spcg.pl. 
1 Dalej: Unia lub UE.
2 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/104/UE z dnia 26.11.2014 r. w sprawie niektórych przepisów regulujących dochodzenie roszczeń 
odszkodowawczych z tytułu naruszenia prawa konkurencji państw członkowskich i Unii Europejskiej, objęte przepisami prawa krajowego (Dz. Urz. UE 
L 349 z 2014, s. 1) (dalej: dyrektywa odszkodowawcza).
3 Termin implementacji dyrektywy odszkodowawczej upłynął 27.12.2016 r. Polska implementowała tę dyrektywę ustawą z dnia 21.04.2017 r. o rosz-
czeniach o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji (Dz.U. 2017, poz. 1132).
4 Pamiętać jednak należy np., że o ile w prawie UE zakazane jest nadużywanie pozycji dominującej (art. 102 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej; 
dalej: TFUE), o tyle ustawa Shermana (art. 2) zakazuje monopolizacji oraz usiłowania monopolizacji, a także zawierania związków lub porozumień 
„w celu monopolizowania jakiejkolwiek sfery handlu lub wymiany towarowej”. 
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po obu stronach Atlantyku rozwiązań ustrojowych i proceduralnych. O ile w Stanach Zjednoczonych 
kluczową rolę odgrywa prywatnoprawne wdrażanie norm prawa konkurencji, w ramach którego 
poszkodowany może domagać się od sprawcy (sprawców) przed sądem m.in. potrójnego odszko-
dowania, o tyle w prawie unijnym (przynajmniej do niedawna) ciężar stosowania analogicznych 
norm spoczywał przede wszystkim na Komisji Europejskiej, działającej w tym zakresie w roli organu 
administracyjnego. Organ ten w ramach procedury o charakterze zasadniczo inkwizycyjnym ściga 
zatem czyny naruszające art. 101 lub 102 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej5, a także 
rozstrzyga o konsekwencjach takich naruszeń, w tym nakłada kary pieniężne na naruszyciela6. 
Komisja nie rozstrzyga jednak o skutkach antykonkurencyjnych deliktów w sferze prywatnopraw-
nej, w tym nie jest uprawniona przyznać poszkodowanym odszkodowania. Rolę tę (zwłaszcza 
po traktacie z Lizbony) mają odgrywać sądy państw członkowskich7. Dopiero jednak od 1 maja 
2004 r. zostały one wyposażone w pełnię kompetencji w zakresie stosowania wspomnianych wyżej 
przepisów traktatowych (wcześniej przyznanie zwolnienia indywidualnego na podstawie art. 101 
ust. 3 TFUE należało do wyłącznej kompetencji Komisji)8. Sądy krajowe w egzekwowaniu prawa 
konkurencji UE wspiera również niedawne orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości9 (np. wyro-
ki w sprawach Crehan10 z 2001 r. i Manfredi11 z 2006 r.). Istotną rolę w tym zakresie odegrała 
też sama Komisja Europejska12, budując świadomość prawną co do roli private encorcement 
w unijnym prawie konkurencji, podnosząc kwalifi kacje sędziów krajowych w tym obszarze prawa, 
analizując prawo krajowe pod kątem poszukiwania rozwiązań najbardziej skutecznych z punktu 
widzenia efektywności tych norm, a wreszcie formułując w 2013 r. zalecenia dotyczące zbiorowego 
dochodzenia roszczeń13 oraz wnosząc w tym samym roku projekt dyrektywy odszkodowawczej. 

Dokonane w ostatnim czasie zmiany w prawie konkurencji UE oraz nagromadzone przez 
lata bogate już dzisiaj orzecznictwo sądów unijnych w tym zakresie stwarzają dogodną okazję 
do oceny skuteczności tych rozwiązań w porównaniu z ugruntowanymi od ponad stu lat rozwią-
zaniami amerykańskimi. Praca M.K. Kolasińskiego odpowiada na istniejące zapotrzebowanie 
na pogłębioną naukową refl eksję dotyczącą tej problematyki. Wpisuje się również w trwającą 
od wielu już lat debatę publiczną nad rolą private enforcement w stosowaniu unijnego prawa 
konkurencji oraz wzajemnych relacji między prywatnym a publicznym wdrażaniem tych norm. 
Chociaż powstało już wiele prac na ten temat, to nowością (przynajmniej biorąc pod uwagę znaną 
mi literaturę prawniczą) jest tak obszerne i konsekwentne odwoływanie w recenzowanej pracy 
do prawa antytrustowego Stanów Zjednoczonych oraz zderzanie przyjętych tam instytucji praw-
nych z analogicznymi rozwiązaniami z zakresu prawa konkurencji UE. Pomocniczo autor sięga 
również do rozwiązań krajowych funkcjonujących w państwach członkowskich UE. Tak obrana 

 5 Dz. Urz. UE C 202 z 2016 r., s. 47; dalej: TFUE.
 6 Zob. rozporządzenie Rady (WE) nr 1/2003 z dnia 16.12.2002 r. w sprawie wprowadzenia w życie reguł konkurencji ustanowionych w art. 81 i 82 Traktatu 
(Dz. Urz. UE L 1 z 2003 r., s. 1) (dalej: rozporządzenie 1/2003).
 7 Zob. art. 19 ust. 2 akapit 2 Traktatu o Unii Europejskiej (dalej: TUE) (Dz. Urz. UE C 202 z 2016 r., s. 13).
 8 Zob. art. 6 rozporządzenia 1/2003.
 9 Dalej: TS lub Trybunał.
10 Wyr. TS z 20.09.2001 r. w sprawie C-453/99, Courage Ltd przeciwko Bernard Crehan i Bernard Crehan przeciwko Courage Ltd i innym, EU:C:2001:465.
11 Wyr. TS z 13.07.2006 r. w sprawach połączonych od C-295/04 do C-298/04, Vincenzo Manfredi przeciwko Lloyd Adriatico Assicurazioni SpA i in., 
EU:C:2006:461.
12 Dalej: KE lub Komisja.
13 Zalecenie Komisji z dnia 11.06.2013 r. w sprawie wspólnych zasad dotyczących mechanizmów zbiorowego dochodzenia roszczeń o zaprzestanie 
bezprawnych praktyk oraz roszczeń odszkodowawczych w państwach członkowskich, dotyczących naruszeń praw przyznanych na mocy prawa Unii 
(Dz. Urz. UE L 201 z 2013 r., s. 60).



internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 2019, nr 2(8)        www.ikar.wz.uw.edu.pl

109 Sławomir Dudzik            Poszkodowany deliktem antymonopolowym w prawie USA i Unii Europejskiej

perspektywa stwarza dogodne warunki do prowadzenie badań o dużym znaczeniu dla rozwoju 
nauki prawa. 

Pierwsze dwa rozdziały książki M.K. Kolasińskiego mają charakter wprowadzający. Zawierają 
ogólną charakterystykę obowiązującego w USA i w UE prawa konkurencji, ze szczególnym 
uwzględnieniem funkcji, które realizować ma odpowiedzialność odszkodowawcza w obu tych 
systemach prawnych. Cenne wydaje się zwłaszcza przybliżenie przez autora polskiemu czytel-
nikowi trwającej w USA dyskusji na ten temat, uwzględniającej m.in. badania empiryczne doty-
czące funkcjonowania prywatnych instrumentów przysługujących poszkodowanym naruszeniami 
prawa antymonopolowego. W odniesieniu do prawa Unii Europejskiej M.K. Kolasiński wskazuje 
z kolei m.in. na istniejące między państwami członkowskimi różnice w poziomie ochrony pod-
miotów prywatnych poszkodowanych deliktami z zakresu prawa konkurencji oraz na niepoko-
jące zjawisko forum shopping, polegające na kierowaniu roszczeń odszkodowawczych przed 
sądy tych państw, które wydają się szczególnie „przyjazne” dla prywatnego wdrażania prawa 
antymonopolowego. 

Wątpliwości budzić może jednak włączenie do zawartych w pracy rozważań różnych wąt-
ków, które wydają się poboczne z punktu widzenia zasadniczego przedmiotu rozważań, a więc 
kwestii ochrony prawnej poszkodowanych lub zagrożonych naruszeniem norm zakazowych do-
tyczących (stosując terminologię prawa UE) porozumień ograniczających konkurencję oraz nad-
używania pozycji dominującej. Do takich kwestii „niekoniecznych” zaliczyłbym zwłaszcza wątek 
dotyczący kontroli koncentracji przedsiębiorstw, w tym udziału osób trzecich w postępowaniu 
przed Komisją Europejską w tego rodzaju sprawach. Problematyka ta zasadniczo różni się od 
zagadnień związanych z naruszeniem ww. zakazów i bez większej szkody mogłaby zostać po-
minięta. Podobnie przedstawia się kwestia styku prawa antymonopolowego i prawa nieuczciwej 
konkurencji oraz prawa regulacyjnego. Są to z pewnością zagadnienia ważne, niemniej spójność 
i przejrzystość wywodu zdają się przemawiać przeciwko „wycieczkom” w tego rodzaju wątki 
poboczne.

Rozdział III książki poświęcony został publicznoprawnym instrumentom, z których mogą sko-
rzystać poszkodowani (zagrożeni szkodą) deliktem prawa konkurencji. Rozważania tam zawarte 
dotyczą głównie prawa UE, a w niewielkim stopniu prawa USA. Jest to oczywiście pochodną 
znaczenia, jakie nadawane jest public enforcement w tych systemach prawnych. Trudno jednak 
zgodzić się z autorem, że znaczenie instrumentów publicznych dla ochrony jednostek w prawie 
konkurencji UE będzie maleć wraz z postępami w budowie prywatnego systemu egzekwowania 
tych norm. W mojej ocenie, tak się nie stanie z kilku przyczyn. Po pierwsze, publiczne wdraża-
nie prawa konkurencji jest silnie zakorzenione w europejskiej tradycji prawnej i nic nie wskazuje 
na to, by planowane były w tym zakresie jakieś rewolucyjne zmiany. Po drugie, organy ochrony 
konkurencji posiadają (inaczej niż sądy) kompetencje władcze o charakterze dochodzeniowym, 
dzięki którym nie tylko decydują o kierunku postępowania, lecz także mogą np. łatwiej i szyb-
ciej zebrać dowody konieczne do przedstawienia zarzutów naruszenia prawa konkurencji (np. 
w trybie niezapowiedzianych kontroli i przeszukań w siedzibie przedsiębiorstw i innych lokalach 
– dawn raids). Dowody te, pod pewnymi warunkami, będą mogły później zostać wykorzystane 
przez poszkodowanego w zainicjowanym następczo postępowaniu sądowym (zob. art. 6 i 7 dy-
rektywy odszkodowawczej). Po trzecie, organy ochrony konkurencji posiadają specjalistyczną 
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wiedzę zarówno o samym prawie konkurencji, jak i o wielu zjawiskach rynkowych. Dzięki temu 
postępowanie przed takim organem może się toczyć szybciej i sprawniej w porównaniu z postę-
powaniem sądowym. Po czwarte, postępowanie przed organami ochrony konkurencji nie łączy 
się dla poszkodowanych z jakimikolwiek kosztami. Jest zatem z punktu widzenia tych podmiotów 
rozwiązaniem tańszym, a jednocześnie pod wieloma względami bardziej efektywnym niż postępo-
wanie sądowe. Po piąte, decyzja organu ochrony konkurencji stwierdzająca naruszenie unijnego 
prawa konkurencji przesądza na potrzeby przyszłego procesu sądowego bezprawność działania 
po stronie naruszyciela (art. 9 ust. 1 dyrektywy odszkodowawczej). Zdecydowanie poprawia to 
pozycję procesową powoda. Będzie on zatem w wielu przypadkach zainteresowany, by tego ro-
dzaju decyzja została uprzednio wydana. 

Rację ma M.K. Kolasiński, gdy wskazuje z kolei na ograniczone uznanie po stronie Komisji co 
do wszczęcia postępowania w sprawach antymonopolowych (co uwidacznia się szczególnie na tle 
pełnej uznaniowości, z której korzystają organy amerykańskie). Zbyt kategorycznym i uproszczo-
nym wydaje się jednak stwierdzenie, że potencjalny poszkodowany antykonkurencyjnym deliktem 
może zmusić Komisję do wszczęcia postępowania wbrew stanowisku tego organu14. W orzecz-
nictwie sądów unijnych wyraźnie bowiem akcentowana jest dyskrecjonalność uprawnień Komisji 
co do tego czy zająć się daną sprawą, w tym możliwość przyznawania przez Komisję różnych 
priorytetów złożonym do niej skargom. KE może w szczególności odrzucić skargę z uwagi na brak 
wystarczającego interesu Unii w dalszym prowadzeniu sprawy. Tylko ona jest przy tym uprawniona 
do oceny interesu Unii w tego rodzaju sprawach. Nie może zostać w tym zastąpiona nawet przez 
sądy unijne15. Oczywistym jest, że swoje rozstrzygnięcie co do wniesionej skargi powinna wydać, 
przeprowadzając uprzednio stosowne postępowanie wyjaśniające. Decyzja Komisji o odmowie 
wszczęcia postępowania powinna być przy tym należycie uzasadniona. Komisja powinna tam 
wywarzyć takie czynniki, jak: „znaczenie wpływu, jaki zarzucane naruszenie może wywrzeć na 
funkcjonowanie rynku wewnętrznego, prawdopodobieństwo udowodnienia jego istnienia i zakres 
środków dochodzeniowych koniecznych do jak najlepszego wykonania jej zadania polegającego 
na czuwaniu nad przestrzeganiem art. 101 i 102 TFUE”16. Jeśli Komisja dopełni wszystkich tych 
wymogów proceduralnych, odrzucenie skargi nie będzie mogło zostać skutecznie obalone w po-
stępowaniu sądowym. Nawet jeśli decyzja Komisji zostałaby uznana w postępowaniu sądowym 
za nieważną, nie oznacza to jeszcze po stronie tego organu obowiązku wszczęcia postępowania, 
zgodnie ze złożoną skargą podmiotu prywatnego. Oznacza tylko tyle, że sprawa powinna zostać 
przez Komisję ponownie przeanalizowana, a wydawana w przyszłości decyzja w odpowiedni 
sposób uzasadniona. 

Z orzecznictwa TS wynika także, że „na Komisji nie ciąży […] obowiązek zaradzenia ewen-
tualnym niedoskonałościom ochrony sądowej na szczeblu krajowym poprzez wszczęcie docho-
dzenia wymagającego znacznych zasobów, podczas gdy prawdopodobieństwo stwierdzenia 
naruszenia art. 101 i 102 TFUE jest niewielkie”17. W świetle art. 19 ust. 1 akapit drugi Traktatu 

14 Por. art. 7 rozporządzenia Komisji (WE) nr 773/2004 z dnia 7.04.2004 r. odnoszącego się do prowadzenia przez Komisję postępowań zgodnie 
z art. 81 i art. 82 Traktatu WE, Dz. Urz. UE L 123 z 2004 r., s. 18 ze zm.
15 Zob. wyr. Sądu UE z 16.05.2017 r. w sprawie T-480/15, Agria Polska sp. z o.o. i in. przeciwko Komisji Europejskiej, EU:T:2017:339, pkt 34–35 (dalej: 
wyr. SUE w sprawie Agria) oraz powołane tam orzecznictwo. Zob. także: Jones i Sufrin, 2016, s. 893.
16 Wyr. SUE w sprawie Agria, pkt 38.
17 Wyr. TS z dnia 20.09.2018 r. w sprawie C-373/17 P, Agria Polska sp. z o.o. i in. przeciwko Komisji Europejskiej, EU:C:2018:756, pkt 87.
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o Unii Europejskiej, to na państwach członkowskich ciąży bowiem obowiązek ustanowienia środ-
ków niezbędnych do zapewnienia jednostkom poszanowania ich prawa do skutecznej ochrony 
sądowej w dziedzinach objętych prawem Unii. 

O ile rozdział III dotyczył przede wszystkim prawa UE, o tyle rozdział IV koncentruje się na 
prawie USA. M.K. Kolasiński analizuje w nim specyfi czne dla amerykańskiego prawa antytrusto-
wego instytucje antitrust standing to sue (swoistej antymonopolowej legitymacji czynnej w pro-
cesie) oraz antitrust injury (szkody antymonopolowej). Trafnie wskazuje doktrynalne spory wokół 
tych pojęć, równocześnie jednak przekonująco dowodząc, że nie mają one większego wpływu na 
praktykę orzeczniczą sądów amerykańskich. Nie może również budzić zastrzeżeń teza autora, 
zgodnie z którą instytucja antitrust standing to sue stanowi z europejskiego punktu widzenia kon-
glomerat przesłanek o charakterze zarówno materialnoprawnym, jak i procesowym, związanych 
z przypisaniem odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną czynem sprzecznym z prawem kon-
kurencji. Przesłanki te przynajmniej w części odnajdujemy zatem również w prawie UE i prawie 
państw członkowskich.

Z zagadnieniami poruszanymi w rozdziale IV ściśle łączy się problematyka zawarta w roz-
dziale VI, dotycząca niektórych materialnoprawnych przesłanek odpowiedzialności odszkodo-
wawczej w prawie konkurencji. Nietrafnym wydaje się z tego punktu widzenia rozdzielenie tych 
części pracy (tj. rozdz. IV i VI) rozdziałem dotyczącym spraw postępowania dowodowego oraz 
związania sądu uprzednimi rozstrzygnięciami sądowymi i administracyjnymi. Jeśli chodzi jednak 
o meritum tych rozważań, ustalenia poczynione przez autora nie budzą żadnych zastrzeżeń. Na 
aprobatę zasługują w szczególności wnioski wskazujące, że pomimo wielu formalnych różnic, 
systemy prawne Stanów Zjednoczonych, z jednej strony, oraz Unii Europejskiej i państw człon-
kowskich, z drugiej, w ujęciu dynamicznym, uwzględniającym praktykę stosowania odnośnych 
norm, nie są wcale od siebie tak odległe. Dotyczy to np. kwestii samego rozumienia szkody an-
tymonopolowej i związku przyczynowego, a nawet (zwłaszcza po przyjęciu przez UE dyrektywy 
odszkodowawczej) wymaganego od powodu standardu dowodowego. Ta ostatnia kwestia nie zo-
stała wprawdzie jednoznacznie przesądzona w dyrektywie odszkodowawczej, wydaje się jednak, 
że kluczową rolę w tym zakresie może odegrać orzecznictwo sądów krajowych wspieranych przez 
Trybunał Sprawiedliwości. Wbrew stanowisku autora, nie dostrzegam pilnej potrzeby interwencji 
w tej sprawie ze strony prawodawcy unijnego. 

Istotne kwestie materialnoprawne związane z dochodzeniem roszczeń z tytułu deliktu prawa 
konkurencji są również analizowane w rozdziale VIII. Dotyczy to np. odpowiedzialności solidar-
nej po stronie sprawców deliktu, zagadnienia winy, a także przedawnienia roszczeń w sprawach 
antymonopolowych (pamiętać jednak należy, że nie wszystkie systemy prawne uznają material-
noprawny charakter tej instytucji). Zagadnienia te zostały przy tym zaprezentowane obok kwestii 
dotyczących kosztów postępowania w prywatnych sprawach antymonopolowych, a więc zagad-
nienia czysto proceduralnego. Trudno znaleźć uzasadnienie dla ujmowania wszystkich tych za-
gadnień w ramach jednego rozdziału. 

Wątki materialnoprawne kontynuuje autor w rozdziale IX, w którym analizuje treść rozstrzyg-
nięć (zarówno administracyjnych, jak i sądowych), do których wydania doprowadzić mogą poszko-
dowani lub zagrożeni naruszeniem prawa antymonopolowego w systemach prawnych USA  i UE. 
Szczególnie cenna wydaje się w tym kontekście pogłębiona analiza amerykańskiej instytucji 
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potrójnego odszkodowania, która nie występuje w prawie UE. Przeprowadzone badania wykaza-
ły przy tym, że rozbieżności dotyczące wysokości przyznawanych w praktyce w obu systemach 
prawnych odszkodowań wcale nie muszą być tak znaczne, jak mogłoby się wydawać na pierwszy 
rzut oka. M.K. Kolasiński postrzega jednak instytucję potrójnego odszkodowania jako rozwiązanie 
odpowiadające funkcjom i cechom prawa amerykańskiego i nie postuluje jej „przeszczepienia” 
na grunt europejski. 

Większe różnice między systemami prawnymi USA i UE odnotowuje M.K. Kolasiński odnośnie 
do kwestii proceduralnych, w tym postępowania dowodowego (rozdział V). Dotyczy to np. zakresu 
instytucji discovery, różnic w udostępnianiu dowodów, którymi dysponują organy ochrony kon-
kurencji (zwłaszcza w odniesieniu do programów łagodzenia kar – leniency), a także znaczenia 
dowodowego ugód zawieranych przez sprawców z organami antymonopolowymi. Różnice te, 
przynajmniej w części, wynikają z różnego znaczenia nadawanego w analizowanych systemach 
prawnych publicznemu i prywatnemu wdrażaniu prawa konkurencji. Istnienie silnego public en-
forcement w Europie „rekompensuje” zatem w pewien sposób słabszą w niektórych aspektach 
(w porównaniu z sytuacją powoda w prawie Stanów Zjednoczonych) pozycję proceduralną po-
szkodowanego w zainicjowanym przez niego postępowaniu sądowym. 

Na różnice odnośnie do funkcjonujących po obu stronach Atlantyku rozwiązań proceduralnych 
wskazuje również autor w rozdziale VII poświęconym dochodzeniu roszczeń antymonopolowych 
w ramach powództw zbiorowych i postępowań arbitrażowych oraz zawieranym w tego rodzaju spra-
wach ugodom. Trafnie wskazuje na małą skuteczność instytucji powództw zbiorowych w Europie 
w porównaniu z sytuacją w USA. Rozwiązaniem mogłoby być szersze wdrożenie w państwach 
członkowskich UE modelu opt-out, czemu sprzeciwiają się jednak (przynajmniej w opinii wielu 
specjalistów) rozwiązania konstytucyjne i tradycje prawne licznych państw. M.K. Kolasiński nie 
podziela jednak obaw co do zgodności tego modelu z ochroną praw podstawowych w Europie, 
uznając je za przesadzone. Teza ta wydaje się dyskusyjną i nie w pełni w pracy udowodnioną, 
choć zdaję sobie sprawę, że bardziej kompleksowe badania w tym zakresie wykraczają znacz-
nie poza zakres prowadzonych przez M.K. Kolasińskiego w książce badań. Autor przychylnie 
wypowiada się również odnośnie do wykorzystania w prywatnych sprawach antymonopolowych 
postępowań arbitrażowych. Dostrzega równocześnie, że postępowania te są o wiele częstsze 
w Stanach Zjednoczonych niż w Europie. Wskazuje trafnie na problemy związane z narzucaniem 
klauzul arbitrażowych prowadzących do ograniczenia możliwości dochodzenia odszkodowania od 
sprawcy deliktów antymonopolowego. Ocena takich praktyk nie jest jednak wszędzie jednoznacznie 
negatywna. Przeciwnie, Sąd Najwyższy USA wykazuje o wiele dalej idącą przychylność wobec 
nawet wątpliwych z punktu widzenia efektywności prawa konkurencji klauzul arbitrażowych niż 
czyni to Trybunał Sprawiedliwości UE. Upowszechnieniu modelu ugodowego załatwiania sporów 
antymonopolowych w Europie mogłoby służyć z kolei, zdaniem autora, wyłączenie możliwości 
dochodzenia roszczeń regresowych między uczestnikami antykonkurencyjnego porozumienia 
(wyłączenie takie obowiązuje w prawie USA). Powstaje jednak pytanie, czy rozwiązanie takie 
byłoby akceptowalne z punktu widzenia ochrony praw podstawowych w UE? 

Podsumowując przeprowadzone badania, M.K. Kolasiński wskazuje, że między systemami 
odpowiedzialności odszkodowawczej za delikty prawa konkurencji USA i UE dochodzi do istot-
nego zbliżenia (autor wspomina w tym kontekście o wyraźnych tendencjach konwergencyjnych). 
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Podobny jest w szczególności ogólny poziom efektywności obu systemów. Nie oznacza to jednak 
zniesienia istniejących między nimi różnic, zwłaszcza w zakresie prawa procesowego. Różnice te 
zapewne pozostaną. Istotnym dla autora wydaje się jednak nie tyle pełniejsze zharmonizowanie 
wszystkich szczegółowych rozwiązań prawnych w analizowanym obszarze, ile zapewnienie ana-
logicznej skuteczności całokształtu instrumentów, zarówno prawa publicznego, jak i prywatnego, 
służących poszkodowanym i zagrożonym naruszeniem prawa antymonopolowego w USA i w UE. 

Książka M.K. Kolasińskiego zasługuje na wysoką ocenę. Stanowi pierwsze znane mi w lite-
raturze polskiej i europejskiej tak rozbudowane studium prawnoporównawcze dotyczące sytuacji 
poszkodowanego deliktem antymonopolowym w prawie USA i UE. Rzadko się zdarza w literatu-
rze prawniczej, by autor z równym znawstwem analizował szczegółowe rozwiązania z zakresu 
prawa konkurencji (procesowe oraz materialnoprawne) obowiązujące zarówno w USA, jak i UE 
i wybranych państwach członkowskich. Chociaż meritum rozważań M.K. Kolasińskiego zasługu-
je na zdecydowanie pozytywną ocenę, to pewne zastrzeżenia można mieć do samego układu 
pracy. Jak już wcześniej sygnalizowałem, wątki materialnoprawne mieszają się tam z proceso-
wymi. Wprawdzie zdaję sobie sprawę z ich współzależności oraz zróżnicowanego podejścia do 
tych kwestii w różnych systemach prawnych, to jednak większe uporządkowanie tej problematyki 
w pracy ułatwiłoby nie tylko formułowanie wyników badań, lecz także poruszanie się w gąszczu 
skomplikowanych zagadnień analizowanych przez autora. 
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Joseph E. Harrington Jr, 
The Theory of Collusion and Competition Policy, 

MIT Press 2017, ss. 133

The Theory of Collusion and Competition Policy (Teoria zmowy i polityki konkurencyjnej) 
autorstwa prof. Josepha E. Harringtona Jr.1 opublikowana przez MIT Press w 2017 r. to przegląd 
teoretycznych publikacji dotyczących karteli i polityki konkurencyjnej.

W pierwszym rozdziale Harrington defi niuje pojęcie „zmowy” z uwzględnieniem równowagi 
Nasha i cen uzyskiwanych przez przedsiębiorców działających w zmowie (tj. cen powyżej poziomu 
konkurencyjności). Autor wskazuje też na różne elementy będące przedmiotem oceny w przypad-
ku ekonomicznej lub prawnej analizy zmowy (s. 6).

W rozdziale drugim Harrington wskazuje, że w ekonomii polityka konkurencyjna jest zwykle 
reprezentowana przez prawdopodobieństwo nałożenia kar i ich możliwą wysokość. Jednocześnie, 
modele ekonomiczne nie rozróżniają pomiędzy różnymi typami zmowy (tj. zmową jawną, cichą 
zmową, świadomymi działaniami paralelnymi) i upraszczają metody kalkulowania kar, biorąc pod 
uwagę jedynie cenę narzuconą przez kartel w momencie jego wykrycia (s. 16–17).

W trzecim rozdziale Autor zwraca uwagę na trwałość karteli, ich rozmiar i częstotliwość wy-
stępowania. Analiza prowadzi do wniosku, że efektywna polityka konkurencyjna powoduje rozpad 
niezbyt stabilnych karteli i ich relatywnie krótki czas trwania oraz większą stabilność istniejących 
nadal karteli. „Średni okres działalności wykrytych karteli w perspektywie krótkoterminowej wy-
dłuża się w odpowiedzi na bardziej efektywną politykę konkurencyjną” (s. 27).

Harrington wskazuje też, że „polityka konkurencyjna negatywnie wpływa na rozmiar karteli”. 
Wynika to z faktu, że kartele o mniejszej liczbie uczestniczących przedsiębiorców stają się bardziej 
otwarte, co pozwala im utrzymać ustalone ceny, ale zwiększa ryzyko wykrycia (s. 31).

Dodatkowo, „rosnące prawdopodobieństwo nałożenia kar lub ich rosnąca wysokość skłania 
kartel do ustalenia niższych cen w celu utrzymania wewnętrznej stabilności” (s. 35). Jeśli jednak 
efektywna polityka konkurencyjna doprowadzi do sytuacji, w której oczekiwany zysk z oszuki-
wania członków kartelu jest niższy od zysku z pozostawania w kartelu, to mimo istnienia polityki 
konkurencyjnej, kartel będzie stabilniejszy (s. 36).

„Zmiany cen z większym prawdopodobieństwem przyczyniają się do wykrycia kartelu niż 
stabilna wysoka cena uzgodniona w ramach kartelu” (s. 37–38; 40; 46). Stąd, zmawiający się 
przedsiębiorcy stopniowo podnoszą ceny, gdyż bardziej gwałtowne zmiany cen zwiększyłyby 
ryzyko wykrycia. Tym samym, polityka konkurencyjna „spowalnia tempo przekształcania się cen 
ustalanych w ramach zmowy w ceny monopolistyczne” (s. 43).

W innej części książki Harrington omawia „związek efektywności zmowy z metodą komuni-
kacji wybraną przez zmawiających się przedsiębiorców”. Różne metody komunikacji są bowiem 

1 Joseph E. Harrington Jr. jest profesorem w katedrze Patricka T. Harkera na wydziale ekonomii biznesu i polityki publicznej w Wharton School na 
Uniwersytecie Pensylwanii.
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związane z różną zdolnością do uzyskiwania cen powyżej poziomu konkurencyjnego. Co istotne, 
przedsiębiorcy „nie zawsze wykorzystują najbardziej bezpośrednią metodę komunikacji (...) by 
uniknąć ukarania; wybierają mniej efektywną zmowę w zamian za obniżenie wysokości spodzie-
wanych kar” (s. 14).

Rozdział czwarty dotyczy optymalnego projektowania prawa konkurencji i sposobów jego 
egzekwowania. Przede wszystkim, Autor zauważa, że organ ochrony konkurencji nie może za-
pobiec wszelkim zmowom i musi wybierać sprawy, którymi się zajmuje (s. 67, 69). Dodatkowo, 
zwraca On uwagę, że nakładane kary muszą być możliwie wysokie, aby były skuteczne (s. 66). 
Omawiając metody obliczania kar, wskazuje, że kara może być obliczana na podstawie zysków 
pochodzących ze zmowy, przychodów uczestników zmowy lub różnicy cen w porównaniu z cena-
mi konkurencyjnymi (s. 71). Ta ostatnia metoda jest zaś najskuteczniejsza z perspektywy polityki 
konkurencyjnej (s. 74, 76).

Omawiając kwestię odszkodowań, autor zauważa, że jeśli klienci nie wiedzą o kartelu, to 
popyt staje się bardziej elastyczny, co w konsekwencji może powstrzymywać kartel przed usta-
laniem wyższych cen. W odmiennej sytuacji, gdy kartel podnosi ceny, popyt klientów pozostaje 
niezmienny ze względu na możliwość uzyskania odszkodowania w przyszłości (s. 77–78).

Ponadto sposób szacowania odszkodowań może powodować, że „przedsiębiorcy będą sa-
modzielnie podnosić ceny powyżej poziomu konkurencyjnego po rozpadzie kartelu. Wartość od-
szkodowania zmniejszy się więc względem cen z poziomu konkurencyjności, a wywołana szkoda 
rozciągnie się poza czas funkcjonowania zmowy” (s. 81–82).

W rozdziale piątym Harrington analizuje wpływ programu łagodzenia kar (leniency) na dzia-
łania przedsiębiorców. Postępowania antymonopolowe wszczęte na podstawie wniosków lenien-
cy stanowią część spraw, którymi zajmuje się organ ochrony konkurencji i wykorzystują zasoby, 
z których mogłyby być prowadzone inne postępowania. Jeśli więc postepowania leniency nie 
oszczędzają zasobów organu ochrony konkurencji, to rozpatrywanie wniosków leniency może 
skutkować likwidacją mniejszej liczby karteli (s. 98). Jednocześnie, „jeżeli kary nakładane w ra-
mach tzw. postępowań leniency nie są wystarczająco dotkliwe, to efekt odstraszania może nie 
zrównoważyć efektu przeciążenia organu liczbą spraw, a program łagodzenia kar będzie niesku-
teczny” (s. 98). Harrington zauważa też, że zmowy przedsiębiorców są mniej stabilne przy bardziej 
pobłażliwej polityce leniency, a łagodzenie kar w ramach programów leniency jest optymalne dla 
skutecznego egzekwowania prawa konkurencji (s. 90-92).

Autor analizuje również wpływ programu łagodzenia kar na kartele działające na kilku ryn-
kach geografi cznych lub produktowych (s. 99–102). Dodatkowo, omawia kwestię dopuszczalności 
wnoszenia o złagodzenie kary po rozpoczęciu postępowania (s. 92–94) oraz kwestię składania 
wniosków leniency przez inicjatorów kartelu oraz przedsiębiorców ukaranych już z tytułu praktyk 
antykonkurencyjnych (s. 102–103).

W ostatnim rozdziale Harrington identyfi kuje obszary wymagające dalszych badań, m.in.: 
sposoby podejmowania decyzji w ramach organów ochrony konkurencji oraz w ramach przed-
siębiorstw angażujących się w kartele.

W ocenie recenzenta książka stanowi kompleksowy przegląd piśmiennictwa podsumowu-
jący istniejące publikacje ekonomiczne dotyczące kartelów. Zgodnie z założeniami nie zawiera 
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ona omówienia konkretnych rodzajów polityki, ale wskazuje elementy, które należy uwzględniać 
podczas tworzenia polityki konkurencyjnej.
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8. Międzynarodowa Konferencja Doktorancka dotycząca 
prawa konkurencji

(8th International PhD Students’ Conference 
on Competition Law)

Białystok, 10 października 2018 r.

W dniu 10 października 2018 r. odbyła się 8. Międzynarodowa Konferencja Doktorancka 
dotycząca prawa konkurencji zorganizowana przez Katedrę Prawa Gospodarczego Publicznego 
na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, stanowiąca doskonałą platformę wymiany do-
świadczeń między polskimi i zagranicznymi młodymi naukowcami zajmującymi się problematy-
ką prawa gospodarczego publicznego. Tematyka spotkania obejmowała zagadnienia związane 
głównie z prawem i polityką Unii Europejskiej z zakresu udzielania pomocy publicznej.

Konferencję otworzyła dr hab. Anna Piszcz, prof. UwB, która przywitała gości przybyłych 
na obrady, w tym dr Monikę Papp (Węgierska Akademia Nauk, Uniwersytet Loránda Eötvösa 
w Budapeszcie), prof. Pietera Van Cleyenbreugela (Wydział Prawa, Nauk Politycznych i Kryminologii, 
Uniwersytet w Liege, Belgia) oraz dr. Łukasza Grzejdziaka (Zakład Prawa Gospodarczego 
Publicznego, Uniwersytet Łódzki).

Harmonogram konferencji został podzielony na dwie części. W ramach pierwszej z nich 
referaty eksperckie wygłosili zaproszeni profesorowie i doktorzy nauk prawnych. Moderatorem 
pierwszego panelu była dr hab. Anna Piszcz, prof. UwB. Pierwszy referat, autorstwa dr Moniki 
Papp pt. State Aid Modernisation: An Opportunity or a Straitjacket, poświęcony był problematyce 
istoty pomocy publicznej i jej rzeczywistego funkcjonowania w obrocie prawnym i gospodarczym. 
Referentka dokonała analizy perspektywy pomocy publicznej w Unii Europejskiej, prezentując 
szereg statystyk oraz historię sukcesów i porażek w przedmiotowym zakresie. Dr Monika Papp 
przybliżyła zagadnienie pomocy publicznej przede wszystkim jako instrumentu wspierającego kra-
jowy przemysł i politykę społeczną, przytaczając jednocześnie zamierzone cele i funkcje unijnej 
polityki pomocy publicznej w aspekcie integracyjnym, derogacyjnym oraz ochrony konkurencyj-
ności na rynku wewnętrznym. Ponadto w wystąpieniu zostały również zaprezentowane kluczowe 
tezy z orzecznictwa organów Unii Europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem najnowszych 
wytycznych dotyczących przyznawania funduszy pomocowych. 

Drugim prelegentem był prof. Pieter Van Cleyenbreugel, który wygłosił referat pt. Tax rul-
ings and the limits of EU State aid law. W swoim wystąpieniu dokonał szerokiej analizy in-
terpretacji organów podatkowych w wybranych państwach członkowskich Unii Europejskiej, 
podkreślając istotę zaobserwowanego zjawiska dostosowywania do indywidualnych potrzeb 
krajowych przepisów podatkowych na etapie ich stosowania, ze szczególnym uwzględnieniem 
przyczyn oraz konsekwencji takiego działania. Prof. Pieter Van Cleyenbreugel w drugiej części 
wystąpienia omówił przepisy prawa podatkowego z punktu widzenia rynku wewnętrznego Unii 
Europejskiej, nakreślając główne problemy i wyzwania legislacyjne związane z wzajemnym 
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przenikaniem się sfery pomocy publicznej oraz unijnych i krajowych przepisów podatkowych. 
W prezentacji zostały przedstawione także swoiste „granice” unijnego prawa dotyczącego po-
mocy publicznej, wynikające przede wszystkim z orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii 
Europejskiej.

Ostatnie wystąpienie w ramach pierwszego panelu wygłosił dr Łukasz Grzejdziak, który 
w ramach referatu pt. Polish tax on the retail system: Should the selectivity be placed before the 
bracket przeanalizował decyzję Komisji Europejskiej z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie pomo-
cy państwa SA.44351 (2016/C) wdrożonej przez Polskę w odniesieniu do podatku od sprzedaży 
detalicznej. W swoim wystąpieniu dr Łukasz Grzejdziak przybliżył proces legislacyjny dotyczący 
ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej wprowadzającej podatek obrotowy od sprzedaży 
detalicznej obejmujący progresywną strukturę stawek, która weszła w życie 1 września 2016 r., 
a ponadto wyjaśnił argumentację zaprezentowaną przez Komisję Europejską, dlaczego progre-
sywne stawki podatkowe oparte na obrotach dają przedsiębiorcom o niskich obrotach przewagę 
nad ich konkurentami.

Pierwszy panel zakończyła sesja dyskusyjna, która była okazją do wymiany licznych spo-
strzeżeń, w szczególności na temat proponowanych postulatów legislacyjnych w świetle dorob-
ku orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz Komisji Europejskiej, a także 
dokonania oceny działań podejmowanych przez krajowe organy z zakresu pomocy publicznej.

Drugi panel konferencji poświęcony był wystąpieniom doktorantów, które dotyczyły wybranych 
zagadnień związanych z unijnym prawem pomocy publicznej. Moderatorem tej części spotkania 
był prof. Pieter Van Cleyenbreugel.

Jako pierwsza wystąpiła Evelin Pärn-Lee (Uniwersytet Techniczny w Tallinnie, Estonia) z re-
feratem pt. EU State Aid rules and innovation: A two edged sword? W swoim wystąpieniu omówiła 
ona podstawowe zasady dotyczące przyznawania środków z pomocy publicznej na działalność 
badawczą, rozwojową i innowacyjną, która z perspektywy przyspieszenia wzrostu gospodarczego, 
zwiększania zatrudnienia i wspierania konkurencyjności przemysłu europejskiego, nabiera klu-
czowego znaczenia. Prelegentka poruszyła również problematykę tzw. efektu zachęty z art. 6 roz-
porządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje 
pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu, omawiając 
liczne przykłady związane z efektem zachęty zaobserwowane w Estonii.

W kolejnym wystąpieniu, pt. State aid law applied to the sports sector: Back to the level 
playing fi eld?, Maarten Aalbers (Uniwersytet w Lejdzie, Holandia) omówił konstytucyjne podsta-
wy unijnych regulacji prawno-sportowych oraz przybliżył zastosowanie materialnych przepisów 
pomocy publicznej w sektorze sportu, zwracając w szczególności uwagę na „społeczny zwrot” 
sportu w kontekście polityki Unii Europejskiej w odniesieniu do problematyki udzielania pomocy 
ze środków publicznych. 

Ostatnie wystąpienie zostało również poświęcone problematyce polityki organów Unii 
Europejskiej odnośnie do pomocy publicznej w sporcie. W referacie pt. No more ‘Galacticos’ aid 
in sport? Radosław Niwiński (Uniwersytet w Białymstoku) dokonał analizy orzecznictwa Trybunału 
Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz Komisji Europejskiej w kontekście przyznawania środ-
ków w ramach pomocy publicznej dla klubów piłkarskich. Prelegent przedstawił i przeanalizował 
główne obawy wynikające z dotychczasowych spraw z zakresu pomocy publicznej dotyczące 
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holenderskich i hiszpańskich klubów piłkarskich, w tym przede wszystkim Realu Madryt, podkre-
ślając niski stopień świadomości ryzyka zaobserwowany w szczególności u przedstawicieli władz 
samorządowych oraz podmiotów zarządzających klubami sportowymi. Autor zaznaczył, że fi nan-
sowanie zawodowych klubów piłkarskich może być uznane za niedozwoloną pomoc publiczną i ze 
względu na wyżej wspomniane ryzyko zalecił klubom i władzom publicznym dokonanie przeglądu 
ich stosunków umownych w celu zapewnienia należytej przejrzystości w odniesieniu do procesu 
przyznawania i zarządzania funduszami pochodzącymi z pomocy publicznej.

Końcowa część konferencji poświęcona była dyskusji i podsumowaniu panelu doktoranckiego. 
Głos w dyskusji zabrali wszyscy eksperci, dzieląc się swoimi uwagami oraz kierując pytania do 
każdego uczestnika drugiego panelu. Prelegenci wykazali się znajomością prezentowanych za-
gadnień i udzielali wyczerpujących odpowiedzi na pytania zadawane podczas ożywionej dyskusji. 
Konferencja stanowiła doskonałą płaszczyznę wymiany poglądów z zakresu pomocy publicznej, 
która zakończyła się zapowiedzią zorganizowania w Białymstoku kolejnego spotkania naukowego 
w październiku 2019 r.
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Seminarium naukowe pt. „Programy compliance 
a sankcje stosowane przez organy ochrony konkurencji.

Jakie wnioski dla UOKiK?” 
Warszawa, 8 stycznia 2019 r.

W dniu 8 stycznia 2019 r. odbyło się w Warszawie seminarium zorganizowane przez Zakład 
Prawa Konkurencji Instytutu Nauk Prawnych PAN zatytułowane „Programy compliance a sank-
cje stosowane przez organy ochrony konkurencji. Jakie wnioski dla UOKiK?”. W ramach se-
minarium zostały zaprezentowane cztery wystąpienia poświęcone różnym aspektom tematyki 
compliance. 

W pierwszej kolejności dr hab. Grzegorz Materna, prof. INP PAN wygłosił wystąpienie na 
temat „Wprowadzenie programu compliance jako okoliczność łagodząca wymiar kar pieniężnych 
w świetle wytycznych włoskiego organu ds. konkurencji (Autorità Garante della Concorrenza e del 
Mercato)”. Następnie dr Małgorzata Kozak z Uczelni Łazarskiego zaprezentowała temat „Miejsce 
programów compliance w innych elementach polityki organu ochrony konkurencji niż nakładanie 
kar”. Jako trzeci wystąpił mgr Artur Szmigielski z Zakładu Prawa Konkurencji INP PAN z prezen-
tacją pt. „Niejednolity status programów compliance w Unii Europejskiej w kontekście potrzeby 
zmniejszenia naruszeń prawa konkurencji”. Cykl zamknął dr Tomasz Braun z Uczelni Łazarskiego 
referatem pt. „Elementy normatywnych systemów compliance przedsiębiorców mogące wpływać 
na politykę karania – na przykładzie rynków fi nansowych”. Poniżej zostaną zaprezentowane naj-
ważniejsze tezy wystąpień poszczególnych prelegentów. 

W pierwszym wystąpieniu dr hab. Grzegorz Materna, prof. INP PAN, zwrócił uwagę na róż-
ne podejście organów antymonopolowych do problematyki compliance – od kierowania zachęt 
do tworzenia takich programów w celu nawet uniknięcia odpowiedzialności antymonopolowej do 
premiowania wdrażających programy godności łagodzeniem sankcji w przypadku naruszenia pra-
wa. Jako przykład podejścia polegającego na łagodzeniu nakładanych sankcji wskazane zostały 
wytyczne włoskiego organu antymonopolowego (dalej: AGCM) z 2014 r. dotyczące nakładania 
kar. Analiza praktyki decyzyjnej AGCM w oparciu o ww. wytyczne wskazuje na brak automatyzmu 
w obniżaniu kar w przypadku posiadania przez przedsiębiorcę programu compliance. Dodatkowo 
w Wytycznych w sprawie compliance w sprawach antymonopolowych z 2018 r. AGCM określił m.in. 
rekomendacje co do kształtu programu compliance uzasadniającego ubieganie się o ewentualne 
złagodzenie kary. W konkluzjach wystąpienia zwrócono uwagę m.in. na to, że polityka obniżania 
kar ze względu na compliance nie wyeliminuje instrumentalnego wykorzystywania tych programów 
(ukrycie naruszenia, utrudnienie prowadzenia kontroli), jak również nie daje ona bezpośrednio 
dowodów skuteczności mierzonej zwiększeniem kultury konkurencji na rynku. Za to: (1) może 
promować kulturę konkurencji; (2) jest wyrazem lojalnego podejścia (łagodzenia represyjności) 
wobec przedsiębiorców, którzy w sposób rzeczywisty i stały przyjęli kulturę konkurencji za sposób 
działania na rynku. 
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W drugim wystąpieniu dr Małgorzata Kozak (Uczelnia Łazarskiego) zaprezentowała podejście 
do compliance według francuskiego, holenderskiego oraz brytyjskiego organu antymonopolowe-
go, co wskazuje na brak jednolitości takiego podejścia w ramach UE. W odniesieniu do działal-
ności Prezesa UOKiK zwrócono uwagę na dość szeroki wachlarz „pozakarnych” instrumentów 
oddziaływania na przedsiębiorców przez ten organ i to zarówno w ramach prowadzonych postę-
powań, jaki i poza postępowaniami (wystąpienia miękkie, badania rynku, działania informacyjne, 
działania promocyjne, udział w pracach legislacyjnych oraz zapewnienie udziału podmiotów za-
interesowanych). Zdaniem prelegentki, zmniejszająca się ilość postępowań prowadzonych przez 
UOKiK w ostatnich latach jest efektem zmiany postawy przedsiębiorców – reagowania przez nich 
na wystąpienia miękkie (niewładcze) organu. Wskazane w podsumowaniu wystąpienia trendy 
charakteryzujące działalność UOKiK to: duża liczba wystąpień miękkich w stosunku do decyzji, 
brak mechanizmów monitorowania wystąpień miękkich, w dalszym ciągu, relatywnie niska liczba 
decyzji odnoszących się do najpoważniejszych naruszeń, spadek liczby zobowiązań, brak uzależ-
nienia zobowiązań lub obniżenia kary od wprowadzenia programu compliance, brak wskazówek 
odnoszących się do programów zgodności oraz w dalszym ciągu prymat ochrony konsumentów 
nad ochroną konkurencji.

W trzecim wystąpieniu mgr Artur Szmigielski (Zakład Prawa Konkurencji INP PAN) analizował 
podejście Komisji Europejskiej i organów antymonopolowych państw UE do programów compliance 
w kontekście zasadności ich ewentualnego wpływu na wymiar kar za naruszenia prawa. Główną 
zauważalną w tym kontekście cechą jest brak jednolitości takiego podejścia. Zdaniem prelegen-
ta, nie ma powodu, by traktować program zgodności jako okoliczność łagodzącą per se – istnie-
nie programu compliance nie powinno być samo w sobie brane pod uwagę przy podejmowaniu 
indywidualnej decyzji w sprawie wysokości nakładanej sankcji, o ile program ten nie zapobiegł 
powstaniu naruszenia. W konkluzji zwrócono m.in. uwagę, że zasadniczo, udzielenie znacznej 
obniżki kary za fakt wdrożenia programu mogłoby być niepożądane z perspektywy jednolitości 
i efektywności stosowania prawa konkurencji UE. Należy również uniknąć ryzyka podważenia 
odstraszającego wpływu kar fi nansowych, a także stworzenia zachęt do poszukiwania „kozłów 
ofi arnych” w ramach organizacji.

W ostatnim wystąpieniu dr Tomasz Braun (Uczelnia Łazarskiego) zwrócił uwagę, że unormo-
wania compliance pozostające w sferze zainteresowania UOKiK odnosić się mogą do zarówno 
ochrony konkurencji, jak i konsumentów, jak w innych krajach, w których kognicja regulatorów 
konkurencji jest podobna. W zakresie ochrony konkurencji dotyczy to między innymi unormowań 
antymonopolowych, zwłaszcza w procesach nabywania przedsiębiorstw i portfeli. W zakresie 
ochrony konsumentów – dotyczy to między innymi cech sprzedawanych dóbr i usług, jak również 
sposobów ich sprzedaży; tu zainteresowanie szczególnie w stosunku do instytucji fi nansowych. 
Elementy normatywne compliance mogące wpływać na politykę karania to: monitoring, kontrola, 
szacowanie (nie tylko ocena) ryzyka; corporate governance, umiejscowienie w strukturze, zakre-
sy kompetencji, dostępy do kluczowych osób, włączenie w projekty; compliance due diligence 
jako stały element procesów powiększania udziału w rynku na drodze przejęć; mechanizmy za-
pewniające informowanie organów nadzoru o zaistniałych wypadkach naruszeń (w tym elementy 
zabezpieczające dla zgłaszającego); czy samo utworzenie mechanizmów zabezpieczających 
dla whistleblowerów jest wystarczające?; procesy sprzedaży, adekwatność produktów, mistery 
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shopping; procedury kontroli posprzedażowej i windykacyjnej; szkolenia, akcje uświadamiające, 
udowodniona skuteczność podejmowanych w tym zakresie zadań. Compliance jest dobrym roz-
wiązaniem pod warunkiem, że działa.

Po przywołanych wyżej wystąpieniach prelegentów odbyła się dyskusja z udziałem pozo-
stałych uczestników seminarium. Najciekawsze wątki poruszone w jej toku zaprezentowane 
zostaną poniżej.

Tematem dyskusji była, po pierwsze, kwestia znaczenia programów compliance w kontekście 
oceny zachowań przedsiębiorców przez UOKiK. Oś sporu przebiegała pomiędzy poglądami wska-
zującymi na zasadność uwzględniania compliance jako okoliczności łagodzącej ocenę praktyk 
przedsiębiorcy przez UOKiK oraz poglądem wyrażającym brak jakiegokolwiek uzasadnienia dla 
takiej tezy (niezasadność przyznawania „nagrody” za compliance). 

Wskazano również, że skuteczne compliance powinno zapewnić zgodność zachowań przed-
siębiorcy z obowiązującymi normami prawnymi, jak również z innymi regulacjami (wytycznymi 
regulatorów, zasadami obowiązującymi wewnątrz organizacji danego przedsiębiorcy). 

Zwrócono również uwagę, że wytyczne włoskiego organu antymonopolowego rozróżniają 
sytuacje, gdy: 1) przedsiębiorca już raz dostał obniżenie kary za compliance i 2) przedsiębiorca 
wprowadził compliance po wcześniejszym naruszeniu prawa, ale mimo to dopuścił się naruszenia 
ponownie. W przypadku z pkt 1) nie zostanie przyznane obniżenie kary, a w pkt 2) obniżka jej do 
5 proc. byłaby możliwa.

dr Małgorzata Krasnodębska-Tomkiel
Instytut Nauk Prawnych PAN 
e-mail: mkrasnodebska@gmail.com 



internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 2019, nr 2(8)        www.ikar.wz.uw.edu.pl

124 C O N T E N T S ,  S U M M A R I E S  A N D  K E Y  W O R D S

More and more effectively? (from the Editor-in-Chief)

ARTICLES

Laura Zoboli, The EU Geo-blocking Regulation: much ado about little?
Table of contents:
I. Introduction 
II. Geo-blocking within the digital single market strategy 
III. Geo-blocking within the Commission’s sector inquiry into e-commerce
IV. Geo-blocking Regulation: scope and key provisions
V. The distinction between justifi ed and unjustifi ed geo-blocking
VI. Concluding remarks
Summary: Geo-blocking can be defi ned as a digital instrument aimed at segmenting the purchase 
of applications online, on the basis of the nationality, place of residence or place of establishment 
of customers. The scope of the article is – fi rst – to frame the geo-blocking phenomenon within 
the activity of the European Commission – starting from the digital single market strategy and 
then focusing on the data collected within the sector inquiry into e-commerce. Second, the article 
will discuss Regulation (EU) 2018/302, which entered into force last 22 March 2018 and applies 
from 3 December 2018. In particular, the article deals with the geo-blocking ban introduced by 
Regulation 2018/302 and discusses its weaknesses. 
Key words: Geo-blocking; Geo-fi ltering; Localization; European Union; Fundamental freedoms; 
Regulation (EU) 2018/302; E-commerce
JEL: K20, K33

Anna Sadkowska, The importance of ‘reservations’ regarding a notifi ed concentration in 
proceedings before the President of UOKiK and their similarity to the Statement of Objection 
Table of contents:
I. Introduction
II. Regulations of ‘reservations’ in Polish law
III. ‘Statement of Objection’ and ‘reservations’ in Polish law
IV. Decisions of the President of UOKiK
V. Summary
Summary: The institution of ‘reservations’ towards a concentration of entrepreneurs exists in the 
Polish law since 18 January 2015, it was introduced into the 2007 Act on the protection of competition 
and consumers by the Amending Act of 10 June 2014. There are two different positions of doctrine 
concerning the relation of Polish ‘reservations’ and the EU ‘Statement of Objection’ (SO) – list 
of objections presented in proceedings conducted by the European Commission with respect 
to concentrations with community dimension. Statements of objections are regulated in Council 
Regulation (EC) No 139/2004 of 20 January 2004 on the control of concentrations. The paper argues 
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that they are not identical institutions, since they perform different roles in merger proceedings and 
are applied at different stages of these proceedings. Reservations were repeatedly fi led by the 
President of UOKiK towards concentrations that could lead to the creation of a dominant position 
on the market by the entrepreneur which applied for clearance.
Key words: concentration; reservations; act on the protection of competition and consumers; 
Community concentration; signifi cant reduction of competition
JEL: K21

Marcin Kulesza, The 2017 Amendment to the Administrative Procedure Code and Fines for 
a Breach of the Prohibition of Competition Restricting Conduct 
Table of contents:
I. Introduction
II. Administrative nature of anti-trust fi nes 
III. General provisions of the Administrative Procedure Code on fi nes 
IV. Application of the provisions of section IVa of the Administrative Procedure Code to anti-trust 

fi nes 
V. Summary
Summary: This study is dedicated to fi nes imposed by the Polish competition authority (President 
of UOKiK) on the basis of Articles 106 and 106a of the Competition and Consumer Protection 
Act of 16 February 2007 in the context of general provisions regarding fi nes introduced by the 
2017 amendment to the Administrative Procedure Code. The introduction presents the scope of 
the amendment of the Code and its relation to the provisions concerning proceedings before the 
Polish competition authority and to the imposition of fi nes by the President of UOKiK. The second 
part briefl y describes positions of the judiciary and doctrine as to the legal nature of anti-trust 
fi nes. Part three presents the contents of the new section IVa of the Administrative Procedure 
Code; part four includes an assessment of the scope of the application of these provisions to anti-
trust fi nes imposed on the basis of the Competition and Consumer Protection Act of 2007. In the 
summary, the paper comments on the narrow scope of the application of the general provisions of 
the Code to fi nes and the impact of the general provisions on the assessment of the legal nature 
of anti-trust fi nes.
Key words: administrative fi nes; Polish anti-trust law; administrative proceedings 
JEL: K21, K23

Piotr Cybula, On the evolution of the conditions for the provision of tourist services from 
the perspective of consumer interest
Table of contents: 
I. Introduction
II. Evolution of the conditions for the provision of services of tour operators, travel brokers, travel 

agents and traders facilitating linked travel arrangements 
III. Evolution of conditions for the provision of tour managers and tour guides
IV. Evolution of conditions for the provision of hotel services 
V. Summary
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Summary: The aim of the article is to illustrate the evolution of the conditions for the provision of 
tourist services from the point of view of the interests of consumers of these services. The author 
distinguishes three trends. First is the general liberalization tendency. The second is the reverse 
process related to fi nancial security in case of insolvency of tour operators and travel brokers, 
and, since 1 July 2018, also tour operators and traders facilitating linked travel arrangements. 
The third trend is the modifi cation of the scope of some other regulations (partial liberalisation, 
partial regulation) for businesses operating as tour operators and the abolition of regulations 
governing the activities of travel brokers and the introduction of protection in the case of linked 
travel arrangements. The analysis covers primarily the provisions of the Act of 29 August 1997 
on Tourist Services (from 1 July 2019, the Act on Hotel Services and Services of Tour Guides 
and Tour Managers) and the provisions of the Act of 24 November 2017 on Tourist Events and 
Linked Travel Arrangements, the provisions of which partially replaced the provisions of the Act 
on Tourist Services. Contrary to the, frequently encountered in literature, postulates indicating 
the need to tighten regulations within the scope of the requirements in question, the article 
indicates that important public interest does not usually speak in favour of it. In the near future, 
however, the legislator should review the current regulations, which justifi es the presentation 
of this article. 
Key words: tourist services; regulation; liberalization; freedom of services
JEL: K12, K22, K23

Łukasz Zimończyk, Character and control over decisions issued by the Patent Offi ce 
in a contradictory proceeding 
Table of contents:
I. Introduction
II. Characteristics of contradictory proceedings 
III. Non-essential fi ndings in contradictory proceedings and their control
IV. Essential fi ndings in contradictory proceedings and their control
V. Summary
Summary: In this paper, the author presents the characteristics of contradictory proceedings 
conducted by the Polish Patent Offi ce. The paper covers initial fi ndings, fi ndings issued in the 
course of the proceedings, as well as essential fi ndings, in particular decisions issued by the 
Patent Offi ce. Noted is also the issue of judicial-administrative control of the decisions and 
fi ndings issued in the course of the contradictory proceeding. The analysed issues have so far 
not been considered by legal literature, even though the importance of this type of proceeding 
is increasing, also in the context of the growing number of research projects and the attempt to 
harmonise patent law in Europe. 
Key words: Polish Patent Offi ce; contradictory proceedings; judicial-administrative control
JEL: K41, O30, O34
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CASE LAW REVIEW

Anna Laszczyk, When an excessive price is unfair – analysis in the light of the CJEU 
preliminary ruling in AKAA/LAA case dated 14 September 2017 
Table of contents:
I. Introduction
II. Factual background
 1. Proceedings before the Latvian competition authority and national courts
 2. CJEU ruling
 3. Opinion of AG Wahl
III. Comments
Summary: This article critically assesses the CJEU preliminary ruling concerning the abuse of 
a dominant position by a copyright collecting society consisting of charging excessively high rates 
for licences for the public performance of musical works. The Latvian Supreme Court sent judicial 
questions to the CJEU concerning mostly the methods of determining the excessiveness of the 
prices, the difference between actually applied price and the benchmark price, indicating the 
existence of an abuse, and the chances for a dominant undertaking to offer an objective justifi cation. 
The CJEU reaffi rmed the appropriateness of applying other than price-cost methods, including 
comparison methods. The CJEU indicated that the comparison of prices should be in accordance 
with objective, appropriate and verifi able criteria. As regards the difference between prices, the 
CJEU explained that it should be signifi cant and persistent. 
In the opinion of the author, the CJEU ruling lacks practical guidance on the assessment of 
excessive prices. At the same time, the CJEU leaves national courts and competition authorities 
some room to manoeuvre in their assessment. The opinion by AG Wahl is more informative and 
indicative in this regard. As a consequence, his attempt to present in a comprehensive manner all 
relevant criteria for the assessment of the excessiveness of prices should be assessed positively. 
Key words: abuse of the dominant position; excessive prices; preliminary ruling; CJEU
JEL: K21

Swietłana Podhajska, Defi nition of ‘competitive disadvantage’ and discriminatory prices; 
the judgement of the CJEU of 19 April 2018 in case C-525/16 MEO – Serviços de Comunicações 
e Multimédia SA v Autoridade da Concorrência
Table of contents:
I. Introduction
II. Facts of the case
III. Analysis
IV. Conclusions
Key words: dominant position; competitive disadvantage; discriminatory prices; art. 102 c of 
the Treaty
JEL: K21
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Gabriela Raczykowska, Reception of the axiological assumptions of anti-trust law to 
application of national competition law. Commentary to the judgment of the Supreme Court 
of 20 March 2018, III SK 5/17
Table of contents:
I. Introduction
II. Facts of the case
III. Axiological assumptions of anti-trust law
IV. Natural monopoly
V. Unfair price
VI. Summary
Key words: antitrust law; competition protection; dominant position; unfair price; natural monopoly; 
social market economy; neoliberalism
JEL: K210, L410, L430

Mariusz Czyżak, The calculation of fi nes. Commentary to the judgment of the Supreme Court 
of 10 August 2016, III SK 45/15
Table of contents:
I. Argument
II. Facts
III. Comment
Key words: fi ne; telecommunications
JEL: K23

Łukasz  Presnarowicz,  Commune  as  a  natural  monopoly,  Judgement  of  the  SOKiK 
of 22 February 2018 in case XVII AmA 17/15
Table of contents:
I. Introduction
II. Facts of the case
III. Commentary
IV. Conclusion
Key words: commune; natural monopoly; Act of collective water supply and collective sewage 
disposal; terminal
JEL: K21

BOOK REVIEWS

A party injured by a competition law delict. Review article of a monograph by Marek 
K. Kolasiński, Legal instruments for injured or threatened by a violation of competition 
law in the United States law the European Union law, TNOiK, Toruń 2016, p. 570; review by 
Sławomir Dudzik
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Joseph E. Harrington Jr, The Theory of Collusion and Competition Policy, MIT Press 2017, 
p. 133, review by Marcin Alberski
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