
ISSN 2299-5749

 Od wyroku w sprawie Pierre Fabre do decyzji w sprawie Guess. 
Próba zdefi niowania status quo co do pewnych ograniczeń nakładanych 
w związku z prowadzeniem dystrybucji selektywnej w Internecie

 Modele dystrybucji treści elektronicznych na przykładzie rynku 
e-booków

 Ograniczenia sprzedaży przez Internet w porozumieniach 
franczyzowych 

 Umowy dystrybucyjne na obszar Unii Europejskiej: ograniczenia 
konkurencji w postanowieniach o prawach własności intelektualnej

 Zobowiązanie do u jawnienia wtórnych informacji przed zawarciem 
umowy franczyzy 

 Rozwiązywanie umów dystrybucyjnych 

 Grupy sprzedażowe jako potencjalna przeciwwaga siły nabywczej 
grup zakupowych 

 O ramach analitycznych przy badaniu naruszeń „ze względu na cel”

 Zmowy przetargowe – praktyczny przegląd rodzajów ryzyka 

 Moment wszczęcia postępowania w sprawie praktyk ograniczających 
konkurencję 



106. publikacja Programu Wydawniczego CARS 

Redaktor naczelny: dr hab. Anna Piszcz, prof. UwB 

Redaktor statystyczny: prof. dr hab. Jerzy Wierzbiński 

Redaktor językowy: Anita Sosnowska

Projekt okładki: Darek Kondefer 

ISSN: 2299-5749

Licencja: Creative Commons 3.0 Polska 

Redakcja: Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych (CARS); 

PL – 02-678 Warszawa, ul. Szturmowa 3; tel. (+48-22) 55-34-126; www.ikar.wz.uw.edu.pl

e-mail: ikar@wz.uw.edu.pl 

Wydawca: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego;

PL – 02-678 Warszawa, ul. Szturmowa 3; tel. (+48-22) 55-34-164; www.wz.uw.edu.pl

e-mail: jjagodzinski@mail.wz.uw.edu.pl 

Skład i łamanie: Dom Wydawniczy ELIPSA; PL – 00-189 Warszawa,

ul. Infl ancka 15/198; tel.: (+48-22) 635-03-01; www.elipsa.pl

e-mail: elipsa@elipsa.pl 



Rada Naukowa

Prof. dr hab. Andrzej Wróbel (kierownik Zakładu Prawa Europejskiego 
INP PAN; sędzia Sądu Najwyższego) – przewodniczący. 
Prof. UW dr hab. Zbigniew Hockuba (Katedra Ekonomii Wydziału 
Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego) – wiceprzewodniczący.
Prof. dr hab. Cezary Kosikowski (kierownik Katedry Prawa Finansów 
Publicznych w Europejskiej Wyższej Szkole Prawa i Administracji 
w Warszawie) – wiceprzewodniczący. 
Dr hab. Cezary Banasiński (Zakład Administracyjnego Prawa 
Gospodarczego i Bankowego Instytutu Nauk Prawno-Administracyjnych 
Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego) – członek. 
Prof. dr hab. Jan Barcz (kierownik Katedry Prawa Międzynarodowego 
i Prawa Unii Europejskiej Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie) 
– członek. 
Prof. dr hab. Sławomir Dudzik (Katedra Prawa Europejskiego Wydziału 
Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego) – członek.
Prof. dr hab. Marian Gorynia (Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego 
w Poznaniu) – członek.
Prof. dr hab. Jan Grabowski (kierownik Katedry Administracji WNSiA 
Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie) – członek. 
Prof. dr hab. Hanna Gronkiewicz-Waltz (kierownik Zakładu 
Administracyjnego Prawa Gospodarczego i Bankowego Instytutu Nauk 
Prawno-Administracyjnych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu 
Warszawskiego; prezydent Warszawy) – członek. 
Prof. ALK dr hab. Waldemar Hoff (kierownik Katedry Prawa 
Administracyjnego i Prawa Administracyjnego Gospodarczego Akademii 
Leona Koźmińskiego w Warszawie) – członek. 
Prof. dr hab. Marian Kępiński (kierownik Katedry Prawa Europejskiego 
Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Adama Mickiewicza) – członek. 
Prof. dr hab. Leon Kieres (kierownik Zakładu Prawa Administracyjnego 
Gospodarczego Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu 
Wrocławskiego; sędzia Trybunału Konstytucyjnego) – członek.
Prof. dr hab. Bożena Klimczak (emerytowany pracownik Katedry 
Mikroekonomii i Ekonomii Instytucjonalnej Instytutu Ekonomii Uniwersytetu 
Ekonomicznego we Wrocławiu) – członek.
Prof. KA dr hab. Konrad Kohutek (kierownik Katedry Publicznego 
Prawa Gospodarczego na Wydziale Prawa, Administracji i 
Stosunków Międzynarodowych Krakowskiej Akademii im. Andrzeja 
Frycza-Modrzewskiego) – członek.
Prof. dr hab. Małgorzata Król-Bogomilska (kierownik Katedry Prawa 
Karnego w Instytucie Prawa Karnego WPiA UW) – członek. 
Prof. dr hab. Maria Królikowska-Olczak (kierownik Katedry Europejskiego 
Prawa Gospodarczego Wydziału Prawa i Administracji UŁ) – członek.
Prof. INP PAN dr hab. Dawid Miąsik (Zakład Prawa Europejskiego 
INP PAN; sędzia Sądu Najwyższego) – członek.
Prof. SGH dr hab. Anna Mokrysz-Olszyńska (kierownik Zakładu 
Prawa Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Katedrze Prawa 
Międzynarodowego Kolegium Gospodarki Światowej SGH) – członek. 
Prof. USz dr hab. Rajmund Molski (kierownik Katedry Prawa 
Gospodarczego Publicznego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu 
Szczecińskiego) – członek. 
Prof. dr hab. Adam Noga (kierownik Katedry Ekonomii Akademii Leona 
Koźmińskiego) – członek. 
Prof. ALK dr hab. Bartłomiej Nowak (Katedra Prawa Międzynarodowego 
i Prawa UE Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie) – członek.
Prof. dr hab. Bożena Popowska (kierownik Katedry Publicznego Prawa 
Gospodarczego Wydziału Prawa i Administracji UAM; sędzia NSA w stanie 
spoczynku) – członek.
Prof. UG dr hab. Andrzej Powałowski (kierownik Zakładu Prawa 
Gospodarczego Publicznego w Katedrze Prawa Gospodarczego Publicznego 
i Ochrony Środowiska Wydziału Prawa i Administracji UG) – członek.
Prof. UŁ dr hab. Maciej Rogalski (kierownik Katedry Prawa Administra-
cyjnego WPiA Uczelni Łazarskiego) – członek.
Prof. dr hab. Tadeusz Skoczny (dyrektor CARS i kierownik Samodzielne-
go Zakładu Europejskiego Prawa Gospodarczego Wydziału Zarządzania 
Uniwersytetu Warszawskiego) – członek.
Prof. dr hab. Kazimierz Strzyczkowski (kierownik Katedry Prawa 
Gospodarczego WPiA Uczelni Łazarskiego) – członek. 
Prof. dr hab. Andrzej T. Szablewski (kierownik Zakładu Ekonomii 
w Instytucie Nauk Społecznych i Zarządzania Technologiami Politechniki 
Łódzkiej oraz zastępca dyrektora Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN) 
– członek. 
Prof. dr hab. Włodzimierz Szpringer (Katedra Prawa Administracyjnego 
i Finansowego Przedsiębiorstw w Szkole Głównej Handlowej oraz Zakład 
Publicznego Prawa Gospodarczego Wydziału Zarządzania Uniwersytetu 
Warszawskiego) – członek. 
Prof. dr hab. Jerzy Wilkin (kierownik Zakładu Integracji Europejskiej 
IRWiR PAN) – członek. 
Prof. dr hab. Jerzy Żyżyński (kierownik Zakładu Gospodarki Publicznej 
w Katedrze Gospodarki Narodowej Wydziału Zarządzania Uniwersytetu 
Warszawskiego; poseł na Sejm RP) – członek.  

Kolegium Redakcyjne

Prof. UwB dr hab. Anna Piszcz (p.o. kierownika Katedry 
Prawa Gospodarczego Publicznego Wydziału Prawa Uniwersytetu 
w Białymstoku) – redaktor naczelna, redaktor tematyczna 
ds. prawa ochrony konkurencji zagranicą i redaktor prowadząca 
jednego zeszytu „Serii Antymonopolowej”; e-mail: piszcz@uwb.edu.pl.

Prof. dr hab. Tadeusz Skoczny (Wydział Zarządzania Uniwersytetu 
Warszawskiego) – p.o. redakora naczelnego; 
e-mail: skoczny@wz.uw.edu.pl.

Dr hab. Anna Fornalczyk (partner fi rmy COMPER Fornalczyk 
i Wspólnicy Sp.j.) – zastępca redaktora naczelnego i nadzór 
nad publikacjami z ekonomii konkurencji i regulacji oraz redaktor 
tematyczna ds. pomocy publicznej; e-mail: afornalczyk@comper.com.pl.

Prof. dr hab. Stanisław Piątek (kierownik Katedry Prawnych Problemów 
Administracji i Zarządzania Wydziału Zarządzania Uniwersytetu 
Warszawskiego) – zastępca redaktora naczelnego, nadzór nad „Serią 
Regulacyjną”, redaktor tematyczny ds. regulacji w dziedzinie łączności 
i mediów oraz redaktor prowadzący jednego zeszytu „Serii Regulacyjnej”; 
e-mail: piatek@wz.uw.edu.pl.

Prof. dr hab. Jerzy Wierzbiński (kierownik Zakładu Metod 
Matematycznych i Statystycznych Zarządzania Wydziału 
Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego) – redaktor statystyczny; 
e-mail: wierzbiński@wz.uw.edu.pl.

Prof. UW dr hab. Cezary Banasiński (profesor w Zakładzie 
Porównawczego Prawa Administracyjnego i Prawa Publicznej Działalności 
Gospodarczej w Instytucie Nauk Prawnoadministracyjnych WPiA UW); 
e-mail: cbanasinski@instytutkonkurencji.pl  

Dr hab. Maciej Bernatt (kierownik Samodzielnego Zakładu Europejskiego 
Prawa Gospodarczego Wydziału Zarządzania Uniwersytetu 
Warszawskiego) – redaktor tematyczny ds. reguł wdrażania prawa ochrony 
konkurencji i redaktor jednego zeszytu „Serii Antymonopolowej”; 
e-mail: mbernatt@wz.uw.edu.pl.

Dr Mateusz Chołodecki (adiunkt w Katedrze Publicznego Prawa 
Gospodarczego WPiA UAM); e-mail: mateusz.cholodecki@amu.edu.pl  

Dr Marzena Czarnecka (adiunkt w Katedrze Prawa Uniwersytetu 
Ekonomicznego w Katowicach) – redaktor tematyczna
ds. regulacji energetycznej i redaktor prowadząca jednego zeszytu „Serii 
Regulacyjnej”; e-mail: mczg@interia.pl.

Prof. WSIiZ dr hab. Agata Jurkowska-Gomułka (kierownik Katedry 
Prawa Administracyjnego na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych 
Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania) – redaktor tematyczna 
ds. porozumień ograniczających konkurencję i redaktor prowadząca 
jednego zeszytu „Serii Antymonopolowej”; e-mail: agathajur@o2.pl.

Prof. UŁ dr hab. Monika Namysłowska (kierownik Zakładu Europejskiego 
Prawa Prywatnego w Katedrze Europejskiego Prawa Gospodarczego 
WPiA UŁ) – redaktor tematyczna ds. ochrony konsumentów 
i redaktor prowadząca jednego zeszytu „Serii Antymonopolowej”; 
e-mail: mnamyslowska@wpia.uni.lodz.pl.

Magdalena Kiełkiewicz (Koordynatorka Krajowa CARS) redaktor 
techniczna; e-mail: m.kielkiewicz@wz.uw.edu.pl; tel. stacj. (22) 55 34 126.



internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 2019, nr 4(8)        www.ikar.wz.uw.edu.pl

4

Spis treści

Czy czeka nas zmiana podejścia do porozumień dystrybucyjnych? 
(od redaktor numeru)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

 

Artykuły

Marta Dominika Banaś, Mikołaj Piaskowski, Od wyroku w sprawie Pierre Fabre 
do decyzji w sprawie Guess. Próba zdefi niowania status quo co do pewnych 
ograniczeń nakładanych w związku z prowadzeniem dystrybucji selektywnej 
w Internecie w oczekiwaniu na wynik przeglądu rozporządzenia blokowego  . . . . . 8

Wojciech Łyszczarz, Modele dystrybucji treści elektronicznych na przykładzie rynku 
e-booków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

Fabian Elżanowski, Ograniczenia sprzedaży przez Internet w porozumieniach 
franczyzowych. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56

Joanna Kruk-Kubarska, Umowy dystrybucyjne na obszar Unii Europejskiej: 
ograniczenia konkurencji w postanowieniach o prawach własności 
intelektualnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64

Magdalena Kowalczuk-Szymańska, Zobowiązanie do ujawienia istotnych informacji 
przed zawarciem umowy franczyzy (pre-contractual disclosure obligation). 
Analiza prawnoporównawcza na tle ustawodawstwa polskiego oraz wybranych 
jurysdykcji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74

Olga Sztejnert-Roszak, Rozwiązywanie umów dystrybucyjnych  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89

Eliza Iwaniszyn, Grupy sprzedażowe jako potencjalna przeciwwaga siły nabywczej 
grup zakupowych  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102

Przegląd orzecznictwa 

Jan Polański, O ramach analitycznych przy badaniu naruszeń „ze względu na cel”. 
Komentarz do wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 30 sierpnia 2018 r., 
VII AGa 1114/18 (Ski Team)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117

Antonina Falandysz-Zięcik, Zmowy przetargowe – praktyczny przegląd rodzajów ryzyka. 
Wyrok Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 8 listopada 2018 r.,
XVII AmA 26/16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127

Anna Żochowska-Sychowicz, Moment wszczęcia postępowania w sprawie praktyk 
ograniczających konkurencję – w chwili wydania czy doręczenia postanowienia 
o wszczęciu postępowania? Wyrok SOKiK z 6 czerwca 2018 r., XVII AmA 48/15  . . . . 135



internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 2019, nr 4(8)        www.ikar.wz.uw.edu.pl

5 Spis treści

Przegląd piśmiennictwa

Frank Wijckmans, Filip Tuytschaever, Agata Jurkowska-Gomułka, 
Małgorzata Modzelewska de Raad, Olga Sztejnert-Roszak, Porozumienia 
dystrybucyjne w prawie konkurencji. Unia Europejska – Polska, Wolters Kluwer, 
Warszawa 2018 (Agata Jurkowska-Gomułka) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140

Sprawozdania

VII Convegno Antitrust di Trento, Trydent, 11–13 kwietnia 2019 roku 
(Grzegorz Materna). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142

Seminarium naukowe pt. „Pomocnictwo jako szczególna forma uczestnictwa 
w antykonkurencyjnych porozumieniach – w świetle prawa UE i polskiego”, 
Warszawa, 3 kwietnia 2019 roku (Artur Szmigielski)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145

Contents, Summaries and Key Words . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149



internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 2019, nr 4(8)        www.ikar.wz.uw.edu.pl

6

Czy czeka nas zmiana podejścia 
do porozumień dystrybucyjnych?

(od redaktor numeru)

Porozumienia wertykalne przez wiele lat nie powodowały większych emocji ani w literaturze, 
ani w praktyce decyzyjnej czy orzecznictwie. Komisja Europejska niemal przez dekadę nie wydała 
ani jednej decyzji dotyczącej ograniczeń wertykalnych. Prezes UOKiK był z kolei przez wiele lat 
tak aktywny w „wykrywaniu” porozumień wertykalnych, że można było odnieść wrażenie, iż to 
wertykalne ograniczenia cenowe stanowią kluczowy problem funkcjonowania konkurencji w pol-
skiej gospodarce (narzucanie cen w relacjach pionowych było wręcz niejednokrotnie określane 
jako „zmowy cenowe”). 

Rok 2018 przyniósł jednak renesans zainteresowania antymonopolową oceną porozumień 
wertykalnych. Stało się tak za sprawą wydanych przez Komisję decyzji dotyczących porozumień 
wertykalnych oraz ogłoszenia przez unijny organ konkurencji konsultacji publicznych w ramach 
przeglądu rozporządzenia wyłączającego porozumienia wertykalne. Komisja zadeklarowała1, że 
celem konsultacji jest zgromadzenie informacji i opinii interesariuszy pozwalających na decyzję czy 
rozporządzenie 330/2010 powinno wygasnąć, jego obowiązywanie powinno zostać przedłużone, 
czy też należy znowelizować jego treść. Te same pytania dotyczą towarzyszących mu wytycznych 
w sprawie ograniczeń wertykalnych z 2010 roku. Trzeba przyznać, że od czasu wydania rozpo-
rządzenia 330/2010 diametralnie zmieniły się warunki i kanały dystrybucji – rosnąca popularność 
handlu elektronicznego, drapieżny rozwój globalnych internetowych platform sprzedażowych czy 
wreszcie rola mediów społecznościowych w promocji towarów i usług – stawiają przed regulacja-
mi antymonopolowymi nowe wyzwania. Środowisko prawników antymonopolowych, ale i ekono-
mistów z dużym zainteresowaniem oczekuje na to, w jakim kierunku pójdą działania Komisji po 
podsumowaniu konsultacji publicznych, które trwały od 4 lutego do 27 maja 2019 r.

Debata nad antymonopolową oceną porozumień dystrybucyjnych musi znaleźć swoje od-
zwierciedlenie na łamach iKAR-a. Numer 4/2019 został zdominowany przez refl eksje poświę-
cone porozumieniom wertykalnym. Lekturę należy rozpocząć od tekstu Marty Banaś i Mikołaja 
Piaseckiego, podsumowującego dotychczasowy (jakże niejednolity i w wielu kwestiach niezbyt 
jasny) dorobek orzecznictwa unijnego w kwestii oceny porozumień wertykalnych w świetle trakta-
towego zakazu antykonkurencyjnych porozumień. Wojciech Łyszczarz omawia antymonopolowe 
problemy dystrybucji e-książek (e-booków) z perspektywy dotychczasowych decyzji i orzeczeń 
wydawanych w Stanach Zjednoczonych i Unii Europejskiej. Ograniczenie sprzedaży on-line 
w kontekście porozumień franchisingowych omawia Fabian Elżanowski. Z kolei Joanna Kruk-
Kubarska podejmuje niezwykle praktyczne zagadnienie ochrony praw własności intelektualnej 
w porozumieniach dystrybucyjnych. 

1 KE, Consultation strategy for the evaluation of the Vertical Block Exemption Regulation. Pozyskano z: http://ec.europa.eu/competition/consulta-
tions/2018_vber/consultation_strategy.pdf (15.06.2019).
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W obecnym numerze iKAR-a znalazły się także dwa teksty dotyczące innych, tj. nie stricte 
antymonopolowych, aspektów umów dystrybucyjnych. Magdalena Kowalczuk-Szymańska prze-
prowadza prawnoporównawczą analizę zobowiązania do przedumownego ujawniania istotnych 
informacji (pre-contractual disclosure information) w umowie franchisingowej (franczyzowej). 
Natomiast Olga Sztejnert-Roszak dzieli się z czytelnikami swoimi refl eksjami nad rozwiązywa-
niem umów dystrybucyjnych. Zagadnienia te są przedmiotem bardzo żywego zainteresowania 
przedsiębiorców, a dotąd nie doczekały się szerszego opracowania w piśmiennictwie prawniczym. 
Mamy nadzieję, że niniejszy numer w jakimś stopniu tę lukę wypełnia.

Wreszcie, Eliza Iwaniszyn, także nie unikając aspektu rynkowych relacji wertykalnych, podej-
muje problematykę antymonopolowej oceny działalności grup sprzedażowych, z uwzględnieniem 
doświadczeń amerykańskich i unijnych. 

Przegląd orzecznictwa obejmuje krytyczną glosę Jana Polańskiego do wyroku Sądu Apelacyj-
nego w Warszawie, VII AGa 1114/18, dotyczącego kwalifi kacji porozumień wertykalnych jako 
zakazanych ze względu na cel lub skutek. Dwa pozostałe komentarze dotyczą wyroków SOKiK 
koncentrujących się na kwestiach proceduralnych: charakterze dowodów w postępowaniach 
w sprawie porozumień horyzontalnych (komentarz Antoniny Falandysz-Zięcik do wyroku SOKiK 
o sygn. XVII AmA 26/16) i określeniu momentu wszczęcia postępowania antymonopolowego (ko-
mentarz Anny Sychowicz-Żochowskiej do wyroku o sygn. XVII AmA 48/15). 

W niniejszym numerze iKAR-a Czytelnik zapozna się także z omówieniem polskiej wersji 
książki autorstwa Franka Wijckmansa i Filipa Tuytschaevera (z udziałem polskich autorek: Agaty 
Jurkowskiej-Gomułki, Małgorzaty Modzelewskiej de Raad i Olgi Sztejnert-Roszak). Zainteresowanie 
mogą wzbudzić także sprawozdania z konferencji w Trydencie i seminarium w Instytucie Nauk 
Prawnych PAN. 

Życzę satysfakcjonującej lektury, a w imieniu Redakcji deklaruję, że łamy iKAR-a będą otwarte 
dla wszelkich refl eksji rodzących się w gorącym okresie prac nad nowymi regulacjami dotyczą-
cymi porozumień wertykalnych.

dr hab. Agata Jurkowska-Gomułka, prof. WSIiZ
e-mail: agathajur@o2.pl
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Próba zdefi niowania status quo co do pewnych ograniczeń 

nakładanych w związku z prowadzeniem 
dystrybucji selektywnej w Internecie 

w oczekiwaniu na wynik przeglądu rozporządzenia blokowego
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VI. Produkt a system dystrybucji selektywnej – potrzeba klarownego rozstrzygnięcia 

Streszczenie
Wraz ze wzrostem popularności systemów dystrybucji selektywnej coraz bardziej aktualną staje 
się ocena dopuszczalności i ryzyka prawnego związanego z ograniczeniami, w szczególności 
w Internecie, nakładanymi przez dostawców na dystrybutorów. Niniejszy artykuł analizuje podej-
ście do tego tematu organów ochrony konkurencji i sądów począwszy od sprawy Pierre Fabre 
do ostatnio rozstrzygniętej sprawy Guess i podejmuje próbę wskazania najistotniejszych kwe-
stii, które powinny zostać podjęte w ramach konsultacji publicznych prowadzonych przez KE 

* Aplikantka radcowska w Izbie Warszawskiej; prawnik w dziale Prawa Ochrony Konkurencji i Konsumentów w kancelarii Baker McKenzie Krzyżowski 
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* Prawnik w Baker Mc Kenzie Krzyżowski I Wspólnicy Spółka Komandytowa. E-mail: mikolaj.piaskowski@bakermckenzie.com.
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 dotyczących  rozporządzenia Komisji (UE) nr 330/2010 oraz wytycznych wydanych do tego 
rozporządzenia.

Słowa kluczowe: Asics; Coty; Guess; dystrybucja selektywna; ograniczenia ze względu na cel; 
Pierre Fabre; platformy, rozporządzenie blokowe.

JEL: K21

I. Wprowadzenie
Oczywisty dziś trend, pokazany m.in. w Raporcie dotyczącym badania sektora handlu elektro-

nicznego (dalej: Raport)1 opublikowanym przez Komisję Europejską (dalej: KE) dnia 10 maja 2017 r., 
to stały wzrost w ostatnich latach rynku handlu elektronicznego (także w Unii Europejskiej, da-
lej: UE). Obecnie UE stanowi jeden z największych rynków handlu elektronicznego na świecie. 
Odsetek osób między 16 a 74 rokiem życia, które zamówiły dobra lub usługi przez Internet wzrósł 
w ostatnich latach z 30% w 2007 r. do 55% w 2016 r.2. Szybki rozwój handlu elektronicznego ma 
konsekwencje zarówno dla konsumentów, jak i dla przedsiębiorców. 

Po pierwsze, handel internetowy zwiększył przejrzystość cenową. Dzięki Internetowi konsu-
menci mogą natychmiast uzyskać i porównać informacje dotyczące produktów i cen oraz w szybki 
sposób zmieniać kanały dystrybucji (w Internecie i poza nim). Po drugie, możliwość porównywa-
nia cen produktów online prowadzi do zwiększonej konkurencji cenowej, która dotyczy sprzeda-
ży w Internecie i poza nim. Po trzecie, zwiększona przejrzystość cenowa pozwala fi rmom lepiej 
monitorować swoje ceny. Po czwarte, dzięki alternatywnym modelom dystrybucji online, takim 
jak internetowe platformy handlowe, sprzedawcy mają łatwiejszy dostęp do konsumentów. Przy 
ograniczonych inwestycjach i wysiłkach małe fi rmy mogą stać się widoczne dla dużych grup kon-
sumentów oraz sprzedawać im produkty przy użyciu platform osób trzecich w wielu państwach 
członkowskich. Może to jednak kolidować ze strategiami producentów dotyczącymi dystrybucji 
i promocji marek3.

Wskazuje się bowiem, że trendy te mają istotny wpływ na strategię dotyczącą dystrybucji 
produktów. W odpowiedzi na większą przejrzystość cenową oraz konkurencję cenową producenci 
starają się uzyskać większą kontrolę nad sieciami dystrybucji. Tym samym coraz powszechniej-
sze stają się ograniczenia nakładane przez producentów na swoich dystrybutorów, szczególnie 
w Internecie i coraz częściej stosowane są one w systemie dystrybucji selektywnej, jako że po-
zwala ona lepiej kontrolować np. jakość dystrybucji oferowanych produktów, także online. 

Porozumienie zawierane w ramach systemu dystrybucji selektywnej, a dokładniej ogranicze-
nia nakładane na dystrybutorów przez producentów, oferujących produkty w kanale online w ra-
mach systemu dystrybucji selektywnej, były dotychczas, zwłaszcza na przestrzeni ostatnich 8 lat, 
przedmiotem analizy organów ochrony konkurencji. Jednak pomimo szerokiego zainteresowania 

1 Report from the Commission to the Council and the European Parliament, Final report on the E-commerce Sector Inquiry. Pozyskano 
z: http://ec.europa.eu/competition/antitrust/sector_inquiry_swd_en.pdf (29.05.2019). 
2 Ibidem, pkt 7.
3 Najważniejsze założenia Raportu dostępne pod adresem: http://ec.europa.eu/competition/antitrust/sector_inquiry_fi nal%20report_pl.pdf, pkt 11–14, 
s. 5–6 (29.05.2019).
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tematem wydaje się, że praktyka tych organów nadal nie jest jednolita, a sama KE nie zdecy-
dowała się jednoznacznie odnieść do wszystkich stawianych pytań. W związku z powyższym 
nadal można mieć wątpliwości choćby co do tego, jakie produkty mogą być objęte dystrybucją 
selektywną, czy ograniczenia nakładane na dystrybutorów w związku z dystrybucją w Internecie 
powinny być kwalifi kowane jako porozumienia celowe czy skutkowe, w konsekwencji, jakie ogra-
niczenia nakładane na dystrybutorów w ramach dystrybucji selektywnej powinny być uznane za 
zgodne z prawem. 

Niniejszy artykuł stara się, na kanwie wydanej ostatnio decyzji w sprawie Guess4, wskazać 
jak przed jej wydaniem organy podchodziły do ograniczeń związanych z prowadzeniem dystrybu-
cji selektywnej online i czy były w tym konsekwentne. Jednocześnie podejmuje próbę wskazania 
najistotniejszych kwestii, które powinny zostać podjęte w ramach konsultacji publicznych prowa-
dzonych przez KE dotyczących rozporządzenia Komisji (UE) nr 330/2010 z 20 kwietnia 2010 r. 
w sprawie stosowania art. 101 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do kategorii poro-
zumień wertykalnych i praktyk uzgodnionych5 (dalej: rozp. 330/2010) oraz Wytycznych w sprawie 
ograniczeń wertykalnych6 (dalej: Wytyczne) tracących swoją moc 31 maja 2022 r. w celu jedno-
znacznego uregulowania kwestii ograniczeń w handlu online w nowym porządku prawnym po tej 
dacie. Jednocześnie należy zdawać sobie sprawę, że okres 3 lat w rozwijającej się gospodarce 
cyfrowej jest na tyle długi, iż z pewnością wiele kwestii7 zyska nowe spojrzenie i regulatorów, i in-
nych interesariuszy, dlatego tym trudniej wyrokować, co do ostatecznych rozwiązań w tej sferze. 
Należy jednak wierzyć, iż wszelkie regulacje, te uaktualnione lub nowe, będą kierować się zasadą 
klarowności i zapewnią pewność prawa w jak największym stopniu. 

II. Dystrybucja selektywna 

1. Wstęp

Dystrybucja selektywna jest coraz częściej stosowanym kanałem dystrybucji. Raport wskazuje, 
że w ciągu ostatnich 10 lat blisko 20% przedsiębiorców zadeklarowało, że wprowadziło system 
dystrybucji selektywnej (w przypadkach, gdy takie systemy wcześniej nie istniały), 2% rozszerzyło 
systemy na nowe produkty, a blisko 40% wprowadziło nowe wymogi w swoich umowach dystry-
bucji dotyczące sprzedaży lub reklamy ich produktów w Internecie8. 

2. Defi nicja

Pojęcie „dystrybucji selektywnej” zostało zdefi niowane zarówno w rozporządzeniu 330/2010, 
jak i w prawie polskim, tj. rozporządzeniu Rady Ministrów z 30 marca 2011 r. w sprawie wyłą-
czenia niektórych rodzajów porozumień wertykalnych spod zakazu porozumień ograniczających 
konkurencję (dalej: rozp. RM)9. 

4 Dec. KE z 17.12.2018 r., sprawa AT.40428, Guess.
5 Dz.Urz. UE 2010 L 102/7.
6 Obwieszczenie Komisji, Wytyczne w sprawie ograniczeń wertykalnych, Dz.Urz. UE 2010 C 89/3.
7 Na przykład najnowszy raport Competition Policy for the digital era (dostępny pod adresem: http://ec.europa.eu/competition/publications/reports/
kd0419345enn.pdf), opublikowany tuż przed oddaniem artykułu do publikacji, poruszający szereg zagadnień związanych z rozwojem polityki konkurencji 
w erze cyfrowej, pozostających poza zakresem niniejszego artykułu, dostęp na dzień 29.05.2019 r.
8 Najważniejsze założenia Raportu pkt 15 (ii), str. 6.
9 Dz.U. 2011 Nr 81 poz. 441.
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Zgodnie z defi nicją prawną systemu dystrybucji selektywnej zawartej w art. 1 ust 1 pkt e) 
rozp. 330/2010 system dystrybucji selektywnej to taki system, w którym „dostawca zobowiązuje się 
sprzedawać bezpośrednio i pośrednio towary lub usługi objęte porozumieniem tylko dystrybutorom 
wybranym według określonych kryteriów, a dystrybutorzy ci zobowiązują się nie sprzedawać tych 
towarów lub usług nieautoryzowanym dystrybutorom na terytorium, na którym dostawca postanowił 
stosować system”. Z kolei zgodnie z § 3 pkt 5 krajowego rozporządzenia, system dystrybucji se-
lektywnej to „system dystrybucji, w którym dostawca bezpośrednio lub pośrednio zobowiązuje się 
sprzedawać towary objęte porozumieniem wertykalnym jedynie dystrybutorom wybranym według 
określonych w tym porozumieniu kryteriów, a dystrybutorzy zobowiązują się nie odsprzedawać 
tych towarów dystrybutorom nienależącym do tego systemu na terytorium, na którym dostawca 
prowadzi działalność lub podjął działania świadczące o tym, że zamierza prowadzić działalność 
w tym systemie”. Defi nicja dystrybucji selektywnej wskazana w rozporządzeniach jest praktycznie 
identyczna (Marek, 2016, s. 11–12). Pomimo jednak podobnego brzmienia przepisów, co podkre-
śla się w doktrynie, występują pomiędzy nimi pewne różnice10.

Odwołując się do tych defi nicji, należy również dodać, iż oczywistym jest w ocenie Autorów, 
że zgodnie z prawem UE oraz prawem polskim, aby mówić o porozumieniu w ramach selektywnej 
dystrybucji, porozumienie to musi składać się z dwóch części, tj. zawierać wskazanie zobowiązań 
zarówno dostawcy, jak i dystrybutorów. Te dwa zobowiązania stanowią cechy wyróżniające sy-
stemu dystrybucji selektywnej (Faull i Nikpay, 2014). Również w polskiej literaturze podkreślane 
jest, że „istotą systemu dystrybucji selektywnej jest nakładanie wzajemnych zobowiązań na strony 
(co odróżnia system od innych ograniczeń wertykalnych)” (Kohutek, 2008, s. 240). Oznacza to 
tym samym, że jeśli w ramach porozumienia po pierwsze dostawca (np. producent) zobowiązuje 
się sprzedawać bezpośrednio lub pośrednio towary objęte porozumieniem tylko dystrybutorom 
wybranym według określonych kryteriów, a po drugie dystrybutorzy zobowiązują się nie sprzeda-
wać tych towarów nieautoryzowanym dystrybutorom, porozumienie to oceniane będzie w ramach 
systemu dystrybucji selektywnej. Gdyby jednak dany system nie uwzględniał jednej z tych grup 
zobowiązań (np. nie zawierał zobowiązania co do określonych kryteriów), taki system nie powi-
nien zostać uznany za system dystrybucji selektywnej i tym samym w szczególności oceniany 
w kontekście ubiegania się o zwolnienie spod zakazu zawierania porozumień ograniczających 
konkurencję na zasadach określonych w rozp. 330/2010 i rozp. RM. 

3. Ilościowa oraz jakościowa dystrybucja selektywna – cechy systemu i kryteria legalizacji 

Można rozróżnić (i) jakościową dystrybucję selektywną oraz (ii) ilościową dystrybucję selek-
tywną. W przypadku jakościowej dystrybucji selektywnej dystrybutorzy dobierani są jedynie na 
10 W swoim artykule M. Marek zauważa m.in., że po pierwsze, rozp. 330/2010 wskazuje, że dostawca zobowiązuje się odsprzedawać produkty dystry-
butorom wybranym według „określonych kryteriów,” z kolei rozp. RM odnosi się do „kryteriów określonych w porozumieniu”. Oznacza to, że na podstawie 
rozp. RM kryteria powinny być jasno określone w umowie z dystrybutorem, co może być bardziej uciążliwe, gdyż zmiana kryteriów może wymagać wpro-
wadzenia zmian do całej umowy. Po drugie, rozp. RM wskazuje, że zakaz odsprzedaży dotyczy „terytorium, na którym dostawca prowadzi działalność 
lub podjął działania świadczące o tym, że zamierza prowadzić działalność w tym systemie”, natomiast rozp. 330/2010 mówi o „zarezerwowanym przez 
dostawcę obszarze objętym tym systemem”. Tu z kolei jednak M. Marek wskazuje, że literalne interpretowanie tych sformułować prowadzi do podobne-
go rezultatu, tym samym odmienne zwroty mogą być wynikiem błędnego tłumaczenia defi nicji systemu dystrybucji selektywnej w rozp. RM. Po trzecie, 
kolejną różnicą jest użycie sformułowania „bezpośrednio lub pośrednio”. W przypadku rozp. RM zwrot ten odnosi się do zobowiązania, co oznacza, że 
zawarcie umowy dystrybucyjnej może nastąpić przez pośrednika, który działa z upoważnienia dostawcy. Z kolei w przypadku rozp. 330/2010 zwrot ten 
odnosi się do sprzedaży, co oznacza, że dostawca może sprzedawać swoje produkty dystrybutorom nie tylko bezpośrednio, ale również pośrednio za 
pomocą podmiotów, które nie muszą spełniać tych samych kryteriów (np. za pomocą dystrybutorów hurtowych). Oznacza to dopuszczalność tworzenia 
hurtowej i detalicznej dystrybucji selektywnej z odmiennymi kryteriami dla każdego z poziomów. Niemniej jednak autor wskazuje, że odmienne traktowa-
nie dystrybutorów działających na poziomie detalicznym i hurtowym jest potwierdzone praktyką orzeczniczą TSUE, a tym samym rozdzielenie to należy 
uznawać za dopuszczalne również na podstawie rozp. RM.
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podstawie obiektywnych kryteriów związanych z charakterem produktu. Ograniczenia te mogą 
dotyczyć np. kwalifi kacji pracowników, wyglądu lokali czy wyglądu stron internetowych dystrybu-
torów11. Nie stosuje się wtedy również bezpośredniego ograniczenia liczby takich dystrybutorów 
(w odróżnieniu od ilościowej dystrybucji selektywnej).

Pojęcie „obiektywnych kryteriów”, które wymienione jest w defi nicji systemu dystrybucji se-
lektywnej, było przedmiotem analizy TSUE w sprawie Auto12. TSUE wskazał wówczas, że wy-
rażenie to powinno być rozumiane jako „kryteria, które można sprawdzić”, ale nie jest konieczne 
aby kryteria te były obiektywnie uzasadnione oraz stosowane w jednolity oraz niezróżnicowany 
sposób. Nie jest również konieczna publikacja tych kryteriów. Oznacza to więc, że kryteria muszą 
być tylko na swój sposób weryfi kowalne.

W przypadku gdy mamy do czynienia z czysto jakościową dystrybucją selektywną, system 
ten co do zasady nie będzie wywoływać żadnych skutków anty konkurencyjnych (tj. nie będzie 
analizowany na podstawie art. 6 ustawy z 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumen-
tów13 lub art. 101 ust. 1 TFUE, pod warunkiem, że spełnione zostaną następujące warunki zde-
fi niowane w sprawie Metro14:
1) charakter danego produktu wymaga systemu dystrybucji selektywnej,
2) dystrybutorzy są wybierani na podstawie obiektywnych oraz niedyskryminujących kryteriów,
3) kryteria nie wykraczają poza to co jest konieczne.

Brak spełnienia któregokolwiek z kryteriów spowoduje konieczność dokonania oceny systemu 
na podstawie jego zgodności z art. 6 uokik lub art. 101 ust. 1 TFUE.

Jakościowa i ilościowa dystrybucja selektywna jest zwolniona spod zakazów, o których mowa 
w art. 6 uokik oraz 101 ust. 1 TFUE przez rozp. 330/2010 oraz rozp. RM pod warunkiem, że udział 
w rynku dostawcy (np. producenta) i nabywcy (np. dystrybutora), rozpatrywany każdy z osobna, 
nie przekracza 30%. Dodatkowo, aby można było mówić o wyłączeniu danego porozumienia (tu 
porozumienia zawartego w ramach dystrybucji selektywnej) porozumienie to nie może być po-
rozumieniem uznanym przez rozp. 330/2010 oraz rozp. RM za hardcore restrictions15 (czyli, jak 
wskazują Wytyczne oraz art. 4 rozp. 330/2010 zdanie pierwsze, porozumieniem ograniczającym 
konkurencję ze względu na cel16) oraz nie może stanowić tzw. wykluczonych ograniczeń17. Tym 
samym tylko jeśli wszystkie warunki są spełnione, porozumienie to może zostać wyłączone na 
podstawie rozp. 330/2010 czy rozp. RM. 

Za najpoważniejsze ograniczenia konkurencji (hardcore restrictions), które powinny być głów-
nie zidentyfi kowane w kontekście ograniczeń nakładanych w kanale online w ramach systemu 
dystrybucji selektywnej, należy wskazać ograniczenie terytorium lub kręgu klientów, na którym lub 
którym dystrybutor może sprzedawać towary lub usługi (art. 4 lit. b) rozp. 330/2010) oraz ogra-
niczenie dystrybutorom detalicznym działającym w systemie dystrybucji selektywnej możliwości 
prowadzenia aktywnej lub biernej sprzedaży na rzecz użytkowników ostatecznych (art. 4 lit. c) 

11 Wytyczne UE, pkt 175.
12 Wyr. TS z 14.06.2012 r. w sprawie C-158/11, Auto 24 SARL vs. Jaguar Land Rover SAS, ECLI:EU:C:2012:351.
13 T.j. Dz.U. 2019, poz. 369.
14 Wyr. TS z 25.10.1977 r. w sprawie 26/76 Metro SB-Grossmärkte v. Komisja, ECLI:EU:C:1986:399.
15 Art. 4 rozp. 330/2010.
16 Wytyczne, pkt 23.
17 Art. 5 rozp. 330/2010.
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rozp. 330/2010)18. Wytyczne wskazują dodatkowo, że najpoważniejszym ograniczeniem konku-
rencji będą wszelkie zobowiązania odwodzące wyznaczonych dystrybutorów od wykorzystywania 
Internetu w celu dotarcia do większej liczby klientów oraz innych grup klientów poprzez nałożenie 
na sprzedaż przez Internet kryteriów, które nie są ogólnie równoważne (ekwiwalentne) z kryte-
riami odnoszącymi się do sprzedaży w lokalu handlowym (nie oznacza to, że kryteria muszą być 
identyczne). Co jednak najważniejsze, za ograniczenie sprzedaży biernej uznane zostanie nie 
tylko kontraktowe postanowienie zakazujące wprost sprzedaży przez Internet, lecz także takie, 
które de facto (pośrednio) zmierza do tego samego19.

Za sprzedaż bierną uznaje się odpowiadanie na niezamówione wnioski ze strony klientów 
indywidualnych, w tym dostawę towarów lub usług. Formą sprzedaży biernej są np. takie reklamy, 
które skierowane są do ogółu, a nie są specjalnie skierowane do określonych klientów20. Jak wska-
zują Wytyczne21, Internet jest skutecznym narzędziem umożliwiającym dotarcie do większej liczby 
klientów czy innych grup klientów niż w przypadku tradycyjnych metod sprzedaży. Tym samym 
pewne ograniczenia dotyczące wykorzystania Internetu traktuje się jako ograniczenia dotyczące 
(od)sprzedaży. Dalej, jak wskazują Wytyczne, każdy dystrybutor musi mieć prawo wykorzysty-
wać Internet w celu sprzedaży produktów, a samo wykorzystanie strony internetowej uznaje się 
za formę sprzedaży biernej, jako że klient może w ten sposób dotrzeć do danego dystrybutora. 

Ponadto, porozumienie w ramach systemu dystrybucji selektywnej nie zostanie uznane za 
antykonkurencyjne porozumienie z uwagi na znikomy stopień jego negatywnego oddziaływania 
na rynek w sytuacji gdy, zgodnie z art. 7 ust. 1 uokik, udział w rynku właściwym posiadany przez 
któregokolwiek z przedsiębiorców uczestniczących w porozumieniu (zakładając, że porozumie-
nie nie jest zawarte pomiędzy konkurentami22) w roku kalendarzowym poprzedzającym zawarcie 
porozumienia nie przekracza 10%23 (tzw. porozumienia bagatelne). Udział ten odnosi się zatem 
do każdego uczestnika porozumienia24.

Nawet jeśli porozumienie zawarte w ramach systemu dystrybucji selektywnej nie korzysta 
z wyłączenia na podstawie reguły de minimis, rozp. RM lub rozp. 330/2010 nadal porozumienie 
takie może skorzystać z tzw. wyłączenia indywidualnego na podstawie art. 8 uokik oraz art. 101 
ust. 3 TFUE. Porozumienie może skorzystać z wyłączenia indywidualnego bez względu na to 
czy jest to porozumienie celowe czy skutkowe. Aby jednak mówić o wyłączeniu indywidualnym, 
konieczne jest spełnienie łącznie przesłanek wskazanych w przywołanych przepisach. Choć, jak 
wskazano wyżej, wyłączenie indywidualne może mieć zastosowanie do wszelkiego typu porozu-
mień, w tym także wobec tych, które co do zasady mogłyby być uznane za najcięższe naruszenie 
przepisów prawa konkurencji (tzw. hardcore restrictions), przyjmuje się, że spełnienie określonych 
kryteriów jest w tych przypadkach bardzo trudne (UOKiK, 2013, s. 14).

18 Odpowiednio § 11 pkt 2 i 3 rozp. RM.
19 Takie stanowisko jest zgodne ze stanowiskiem prezentowanym w sprawie Pierre Fabre opisanej szczegółowo poniżej.
20 Wytyczne, pkt 61.
21 Ibidem, pkt 52.
22 W przypadku porozumienia między konkurentami porozumienia zostanie uznane za porozumienie bagatelne w przypadku, gdy łączny udział przed-
siębiorców uczestniczących w porozumieniu na rynku właściwym nie przekracza 5%. W przypadku prawa UE udział procentowy w rynku właściwym 
wynosi 10% (Zawiadomienie w sprawie porozumień o mniejszym znaczeniu, które nie ograniczają odczuwalnie konkurencji na mocy art. 101 ust. 1 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, pkt II.8 lit. a).
23 W przypadku prawa UE udział procentowy w rynku właściwym wynosi 15% (Zawiadomienie w sprawie porozumień o mniejszym znaczeniu, które 
nie ograniczają odczuwalnie konkurencji na mocy art. 101 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, pkt II. 8 lit. b).
24 Należy jednak wskazać, że za porozumienia bagatelne nie zostaną uznane zmowy cenowe i przetargowe oraz porozumienia podziałowe i kontyn-
gentowe, które z natury rzeczy są zawsze szkodliwe dla konkurencji i zakazane.
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III. Porozumienia ograniczające konkurencję – porozumienie celowe 
oraz skutkowe

Dla celów dalszej analizy ograniczeń online związanych z prowadzeniem systemów dys-
trybucji selektywnej należy choćby zarysować koncepcję podziału porozumień ograniczających 
konkurencję ze względu na cel lub skutek, by móc spojrzeć na stosowanie jej w sprawach doty-
czących właśnie dystrybucji selektywnej.

Porozumienia ograniczające konkurencję można podzielić na te, które skutkują ograniczeniem 
konkurencji lub te, które mają antykonkurencyjny cel. Podział ten jest istotny z punktu widzenie 
samego postępowania antymonopolowego – uznanie określonego porozumienia jako mające-
go antykonkurencyjny cel, zwalnia organy ochrony konkurencji z wymogu udowodnienia anty-
konkurencyjnego skutku. Organ nie musi przeprowadzać uciążliwej oraz czasochłonnej analizy 
rzeczywistych lub potencjalnych skutków na rynku czy określać sytuacji, która miałaby miejsce 
w przypadku braku porozumienia. Z drugiej jednak strony w zdecydowanie mniej korzystnym po-
łożeniu znajdują się podmioty zawierające porozumienie, dla których utrudnione jest powoływanie 
się na wszelkie przywileje, które legalizują zawarte porozumienie (Kohutek i Sieradzka, 2014). 
Porozumienia mające antykonkurencyjny cel uznawane są bowiem za najpoważniejsze ograni-
czenia konkurencji (hardcore restrictions), a tym samym co do zasady nie podlegają regule de 
minimis oraz nie mogą skorzystać z wyłączenia grupowego, jak również istnieje ograniczone 
prawdopodobieństwo, że porozumienie to skorzysta z wyłączenia indywidualnego (o czym szcze-
gółowo poniżej) (Kohutek i Sieradzka, 2014). Co za tym idzie, w szczególności przy tego rodzaju 
porozumieniach nakładane są wysokie kary na jego uczestników. Takie podejście do porozumień 
ograniczających konkurencję ze względu na cel podyktowane jest tym, że porozumienia te zawsze 
lub prawie zawsze wywołują skutki ograniczające konkurencję. 

Orzecznictwo w tym zakresie nie było i nadal nie jest jednolite, w szczególności w kontekście 
tego, jak bardzo w ocenie porozumień należy brać pod uwagę ich kontekst, by móc przesądzić, 
iż ograniczenie jest właśnie ze względu na cel25. 

Pierwotne orzeczenia skupiały się na przykładach, które można było zakwalifi kować jako 
„oczywiste naruszenia konkurencji”. Jednak szersze ujęcie tej kwestii pojawiło się choćby w wyro-
kach w sprawach T-Mobile26 oraz Allianz Hungaria27. W tej pierwszej wskazywano, że rozróżnienie 
„naruszeń ze względu na cel” i „naruszeń ze względu na skutek” jest związane z okolicznością, że 
pewne formy zmowy między przedsiębiorstwami można uznać, z uwagi na sam ich charakter, za 
szkodliwe dla prawidłowego funkcjonowania normalnej konkurencji (w tym konkretnym przypadku 
miała to być jednorazowa wymiana informacji przez konkurentów). Podniesiono, że ze względu 
na użycie w art. 101 ust. 1 TFUE spójnika „lub” należy na początku zbadać czy porozumienie 
miało antykonkurencyjny cel, a dopiero przy negatywnej odpowiedzi badać jego skutek28. W tej 
drugiej, TS orzekł, że ograniczenia wertykalne w tej sprawie związane z zakupem usług napraw-

25 Np. wyr. SN z 20.02.2014 r., III SK 26/13, LEX 1448754: „w przypadku porozumień ograniczających konkurencję ze względu na cel to zasadniczo 
sama treść porozumienia, wsparta oceną kontekstu gospodarczo-prawnego porozumienia, uzasadnia przyjęcie założenia, że do ograniczenia konkurencji 
doszło już wskutek zawarcia porozumienia. Skutki tego porozumienia nie muszą zmaterializować się w obrocie gospodarczym”.
26 Wyr. TS z 4.06.2009 r. w sprawie C-8/08 T-Mobile Netherlands BV i in. v. Road van bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit, 
ECLI:EU:C:2009:343.
27 Wyr. TS z 14.03.2013 r. w sprawie C-32/11 Allianz Hungaria Biztosito Zr i in. v. Gazdasagi Versenyhivatal, ECLI:EU:C:2013:160. 
28 C-8/08 T-Mobile, pkt 28.
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czych przez zakłady ubezpieczeń były „celowymi”, mimo że były w zasadzie postanowieniami 
wymuszającymi nabycie określonej ilości, które nawet w swojej skrajnej formie, tj. zobowiązaniu 
do wyłącznego zakupu, mogą liczyć na zwolnienie na gruncie rozp. 330/2010 czy rozp. RM oraz 
że wystarczające było, że miały potencjał do negatywnego wpływu na konkurencję29. Takie podej-
ście wydaje się zbyt daleko idące, nakładające zbyt duży ciężar na przedsiębiorców, a w sposób 
nieuprawniony zdejmujący go z regulatorów. 

Jednakże w wyroku w sprawie Cartes Bancaires TS wskazał słusznie, że ograniczenia kon-
kurencji ze względu na cel należy interpretować „zawężająco” i że pojęcia „ograniczenia kon-
kurencji ze względu na cel” nie można zastosować do niektórych rodzajów współpracy między 
przedsiębiorstwami, które są szkodliwe dla konkurencji w stopniu wystarczającym do tego, aby 
nie było konieczności badania ich skutków. Nie wszystkie ograniczenia mogące wywołać nega-
tywny wpływ na konkurencję są bowiem ograniczeniami „skutkowymi”, ponieważ muszą zawierać 
w sobie wystarczający stopień szkodliwości wobec konkurencji. Ponadto, w trakcie oceny dane-
go porozumienia wskazywane było, że należy wziąć pod uwagę kontekst gospodarczy i prawny 
porozumień, tj. przeanalizować „charakter dóbr lub usług, których to porozumienie dotyczy, jak 
również rzeczywiste warunki funkcjonowania i strukturę spornego rynku lub spornych rynków”30. 
Bez takiego bowiem podejścia w ocenie TSUE doszłoby do zbyt uproszczonego kwalifi kowania 
porozumień jako ograniczających konkurencję ze względu na cel.

Praktyka orzecznicza polskich sądów przyjmuje, że przy ocenie tego pojęcia decydujące 
znaczenie ma obiektywnie ustalony cel samego porozumienia, a nie subiektywne wyobrażenie 
jej stron o celach czy motywach działania31, przy czym i tu należy wziąć pod uwagę gospodarczy 
kontekst danego porozumienia, jego kontekst prawny, jak również zachowanie przedsiębiorców na 
danym rynku. Konieczne jest tym samym zbadanie treści takiego porozumienia i towarzyszących 
porozumieniu okoliczności, przy czym wydaje się, że takie podejście zostawia zbyt dużą swobodę 
regulatorom i może być w pewnych okolicznościach „zbyt szerokie”

Jeśli porozumienie nie zostanie uznane za ograniczające konkurencje ze względu na cel, 
porozumienie takie musi zostać poddane analizie pod kątem wywoływanych negatywnych skut-
ków. W przypadku skutkowych porozumień wskazuje się, że badanie skutków porozumienia 
należy rozpocząć od wyznaczenia rynku właściwego, przeprowadzenia analizy ekonomicznej 
oraz wskazania jak wyglądałaby konkurencja, gdyby porozumienie nie zostało zawarte (Kohutek 
i Sieradzka, 2014). Oceniając porozumienie, należy również wziąć pod uwagę skutki zarówno 
aktualne, jak i potencjalne. Innymi słowy porozumienie musi wywoływać prawdopodobne skutki 
antykonkurencyjne. Jednocześnie porozumienie ograniczające konkurencję ze względu na sku-
tek musi wpłynąć na rynek właściwy w takim zakresie, że wywoła ono negatywne skutki na cenę, 
produkcję, innowacje lub jakość produktów czy usług32.

Podsumowując, orzecznictwo co do porozumień celowych nie jest nadal spójne. Jednak 
w ocenie Autorów koniecznym jest, by organy ochrony konkurencji nie podchodziły zbyt swo-

29 C-32/11 Allianz Hungaria, pkt 43.
30 Wyr. TS z 11.09.2014 r. w sprawie C-67/13 P Groupement des cartes bancaires v. Komisja, ECLI:EU:C:2014:2204, pkt 53.
31 Wyr. SOKiK z 14.02.2013 r., XVII Ama 101/10, LEX nr 1728393; wyr. SOKiK z 27.02.2013 r., XVII Ama 99/10, LEX nr 1728392. Wyr. SA w Warszawie 
z 8.05.2014 r., VI ACa 626/13, LEX nr 1506757; wyr. SA w Warszawie z 18.07.2014 r., VI ACa 1515/13, LEX nr 1544987.
32 Komunikat Komisji, Wytyczne w sprawie stosowania art. 101 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do horyzontalnych porozumień koopera-
cyjnych. Dz.Urz. UE 2010 C 11/1, pkt 75. 
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bodnie do oceny porozumienia jako ograniczającego konkurencję ze względu na cel, tj. powinny 
stosować tę kwalifi kację tylko wtedy, kiedy „celowość” działania przedsiębiorców jest ewidentna, 
a kontekst sprawy nie dezawuuje tej „ewidentności”, idąc w ślady sprawy Cartes Bancaires. To 
z kolei sprowadza się do wniosku, że uznanie porozumienia jako ograniczającego konkurencję 
ze względu na cel powinno stanowić wyjątek, a nie regułę, także w kontekście spraw dotyczących 
dystrybucji selektywnej online, co nie zawsze ma miejsce (por. pkt V poniżej). 

IV. Dystrybucja selektywna w ocenie Komisji oraz krajowych 
organów ochrony konkurencji

Jak zaznaczono na początku, porozumienia stosowane w ramach systemu dystrybucji se-
lektywnej online (tj. ograniczenia stosowane przez producentów względem dystrybutorów) są 
w ostatnim czasie w szczególnym kręgu zainteresowania zarówno KE, jak i organów krajowych. 
Pytania, przed którymi stoją te organy to m.in. kwestia tego: 
1) jakie produkty mogą być obejmowane systemem dystrybucji selektywnej;
2) jakie ograniczenia stosowane w ramach systemu dystrybucji selektywnej, w tym w szcze-

gólności w kontekście reklamowania produktów, dystrybucji na platformach czy używania 
porównywarek cenowych należy uznawać za niezgodne z punktu widzenia prawa ochrony 
konkurencji; 

3) czy ograniczenia nakładane na dystrybutorów należy traktować jako porozumienia ograni-
czające konkurencję ze względu na cel czy ze względu na skutek. 
Mając na względzie powyższe, w tej części artykułu przedstawiona zostanie dotychczasowa 

praktyka decyzyjna i orzecznicza.

1. Pierre Fabre33 i całkowity zakaz sprzedaży przez Internet

O przedmiotowej, wielokrotnie analizowanej sprawie (Wijckmans i Tuytschaever, 2018, 
pkt 254; Faull i Nikpay, 2014, pkt 9.253; Whish i Bailey, 2012, s. 667; Jurkowska-Gomułka, 2012; 
Kohutek, 2012), należy wspomnieć przede wszystkim dlatego, że wyznacza ona granicę, do 
której mogą się zbliżać np. organy ochrony konkurencji w swoich ocenach w przypadku podob-
nych systemów. Spółka Pierre Fabre Dermo-Cosmétique SAS (dalej: PFDC) w swoich umowach 
dystrybucyjnych wskazywała, że sprzedaż produktów marek Klorance, Ducray, Galénie oraz 
Avéne powinna odbywać się w przestrzeni fi zycznej i obowiązkowo w obecności dyplomowane-
go farmaceuty34. Zdaniem organu, wymóg obowiązkowej obecności dyplomowanego farmaceuty 
w fi zycznej przestrzeni sprzedaży de facto zakazywał autoryzowanym dystrybutorom wszelkiej 
formy sprzedaży przez Internet. PFDC argumentowała, że produkty te z uwagi na swój charakter 
wymagają fi zycznej obecności dyplomowanego farmaceuty w punkcie sprzedaży, tak aby klient 
mógł w każdych okolicznościach zasięgnąć indywidualnej opinii specjalisty opartej na bezpośred-
niej obserwacji skóry, włosów czy naskórka na głowie35.

33 Wyr. TS z 13.10.2011 r. w sprawie C-439/09 Pierre Fabre przeciwko Président de l’Autorité de la concurrence, Ministre de l’Économie, de l’Industrie 
et de l’Emploi przy udziale Ministère public oraz KE, ECLI:EU:C:2011:649.
34 C-439/09 Pierre Fabre, pkt 12.
35 C-439/09 Pierre Fabre, pkt 17.
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Francuski organ ochrony konkurencji stwierdził, że przedmiotowe ograniczenie stanowi po-
rozumienie ograniczające konkurencję. Co więcej wskazał on, że porozumienie to należy zakwa-
lifi kować jako porozumienie ograniczające konkurencję ze względu na cel. Organ uznał również, 
że przedmiotowe porozumienie zakazuje sprzedaży zarówno aktywnej, jak i biernej i stanowi 
tzw. najpoważniejsze ograniczenie konkurencji. Tym samym, pomimo że PFDC posiadała udział 
w rynku nieprzekraczający 30%, porozumienie to nie mogło skorzystać z wyłączenia przewidzia-
nego na mocy rozporządzenia UE. Nie przekonały organu argumenty, że zakaz sprzedaży przez 
Internet przyczyniłby się do poprawy dystrybucji produktów, zapobiegając ryzyku naruszenia praw 
do znaku towarowego oraz czerpaniu nienależnych korzyści w odniesieniu do autoryzowanych 
podmiotów ani że charakter produktów i chęć zapewnienia konsumentowi komfortu wymaga fi -
zycznej obecności farmaceuty. Sprawa, na skutek skargi PFDC, trafi ła do TS36. Sąd Apelacyjny 
(Cour d’appel de Paris) zapytał TS, czy ogólny i bezwzględny zakaz sprzedaży przez Internet 
rzeczywiście stanowi ograniczenie konkurencji ze względu na cel.

Po pierwsze, TS powtórzył w ślad za wyrokiem w sprawie Metro, że zakazy stosowane 
w ramach dystrybucji selektywnej nie będą w ogóle uznawane za porozumienia ograniczające 
konkurencję pod warunkiem spełnienia określonych w tym wyroku przesłanek, tj. i) stosowania 
względem dystrybutorów obiektywnych kryteriów w sposób jednolity i niedyskryminacyjny, ii) sto-
sowania systemu dystrybucji selektywnej ze względu na charakter produktu oraz iii) stosowania 
takich kryteriów, które nie wykraczają poza to co jest konieczne. 

Trybunał wskazał też, że dystrybutorzy wybierani byli na podstawie obiektywnych kryteriów, 
jednolicie określonych dla wszystkich potencjalnych dystrybutorów. Niemniej jednak dalej TS wy-
raźnie wskazał, że cel, który polega na ochronie prestiżowego wizerunku nie powinien stanowić 
celu zasługującego na ochronę. Nie może tym samym stanowić uzasadnienia dla wprowadzenia 
analizowanej klauzuli. Ostatecznie TS uznał, że klauzula umowna stosowana przez PFDC w ra-
mach systemu dystrybucji selektywnej „wymagająca, żeby sprzedaż artykułów kosmetycznych 
i pielęgnacyjnych odbywała się w przestrzeni fi zycznej w obowiązkowej obecności dyplomowa-
nego farmaceuty, której konsekwencją jest zakaz wykorzystania Internetu dla celów tej sprzeda-
ży, stanowi ograniczenie ze względu na cel, jeżeli w następstwie indywidualnego i konkretnego 
zbadania treści i celu tej klauzuli umownej oraz prawnego i gospodarczego kontekstu, w jaki jest 
ona wpisana, okaże się, że zważywszy na właściwości przedmiotowych produktów taka klauzula 
nie jest obiektywnie uzasadniona37”.

Tym samym, TS ocenił, że prestiżowy wizerunek produktu nie zasługuje na ochronę oraz po 
raz pierwszy wskazał, że klauzula umowna, która de facto pośrednio zmierza do ograniczenia 
konkurencji i zakazuje tym samym sprzedaży przez Internet stanowi najpoważniejsze ogranicze-
nie konkurencji. TS dopuścił jednak możliwość legalizacji porozumienia na podstawie wyłączenia 
indywidualnego38, pozostawiając w tym przypadku ocenę tej kwestii sądowi krajowemu39. 

36 C-439/09 Pierre Fabr, pkt 19–23 oraz pkt 28–31.
37 Z takim rozumieniem ograniczenia ze względu na cel zgadza się A. Jurkowska-Gomułka w swojej glosie, wskazując, że „w zakresie, w jakim wyrok 
Pierre Fabre odnosi się do interpretowania pojęcia »ograniczenia ze względu na cel«, zachowuje on absolutną aktualność i przyczynia do ugruntowa-
nia orzecznictwa w obszarze rozumienia, jak i wzajemnej relacji przesłanek antykonkurencyjnego celu i antykonkurencyjnego skutku”. Należy podzielić 
taką opinię. 
38 Trybunał nie zdecydował się na dostarczenie sądowi krajowemu wskazówek w tym zakresie, ze względu na niewystarczający materiał dowodowy. 
39 Z takim podejściem zgadza się również K. Kohutek w swojej glosie, wskazując, że nawet jeśli porozumienie nie może skorzystać z wyłączenia grupo-
wego, może skorzystać z wyłączenia indywidualnego na podstawie art. 101 ust. 3 TFUE, pod warunkiem spełnienia wskazanych w przepisie przesłanek. 
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Ostatecznie sąd utrzymał karę w wysokości 17 000 EUR nałożoną przez francuski organ 
ochrony konkurencji, idąc w ślad za wytycznymi wskazanymi przez Trybunał. Z kolei badając 
czy porozumienie może skorzystać z wyłączenia indywidualnego sąd wskazał po pierwsze, że 
zakaz sprzedaży przez Internet nie był niezbędny dla ochrony konsumentów i że cel w postaci 
dostarczenia konsumentom odpowiedniej porady mógł zostać osiągnięty za pomocą innych, 
mniej restrykcyjnych sposobów, np. poprzez link z interaktywnym wideo czy chat z farmaceutą. 
Po drugie wskazał, że zakaz ten nie zapobiegał ryzyku naruszenia praw do znaku towarowego 
oraz że niektórzy konkurenci Pierre Fabre, aby walczyć z tym problemem, dopuścili możliwość 
sprzedaży przez Internet. Z kolei jeśli chodzi o czerpanie nienależnych korzyści w odniesieniu 
do autoryzowanych podmiotów, sąd stwierdził, że Pierre Fabre nie przedstawił wystarczających 
dowodów, ostatecznie stwierdzając, że porozumienie nie może skorzystać z legalizacji porozu-
mienia na podstawie art. 101 ust. 3 TFUE40.

Sprawa Pierre Fabre i tak restrykcyjne podejście TS spowodowało rozbieżności interpretacyjne 
organów (sądów) państw członkowskich w zakresie ogólnych reguł sprzedaży produktów przez 
Internet, jak również dezorientację co do zasadności stosowania systemu dystrybucji selektywnej 
względem poszczególnych produktów. Niejasne mogło być bowiem, jakie produkty uzasadniają 
wprowadzenie systemu dystrybucji selektywnej (i do dziś zadaniem Autorów kwestia ta nie jest 
uregulowana na tyle jednoznacznie, by nie generować licznych wątpliwości, jednak opowiadają 
się zdecydowanie za stanowiskiem, że wszystkie produkty mogą być objęte system dystrybucji 
selektywnej – o czym więcej w pkt VI poniżej), skoro na ochronę nie zasługuje prestiżowy wize-
runek produktu. Tym samym oczekiwano nowego rozstrzygnięcia, które miało rozwikłać wszelkie 
wątpliwości interpretacyjne. Na rozwiązanie wątpliwości (chociaż według Autorów wciąż niedosta-
teczne) należało czekać sześć lat, tj. do wydania przez TS wyroku w sprawie Coty41. 

Zanim jednak przedstawiona zostanie analiza tego wyroku, wskazane zostaną wnioski, które 
płyną z Raportu, wydaje się bowiem, że nie pozostały one bez wpływu na rozstrzygnięcie w spra-
wach Coty, Asics oraz Guess.

2. Raport – analiza sektora handlu internetowego 

Badanie sektora e-commerce zajęło KE 2 lata, tj. od 6 maja 2015 roku. Badanie to pozwoli-
ło KE rozeznać się w dominujących tendencjach rynkowych42, jednocześnie jednym z założeń było 
zrozumienie częstości występowania oraz cech charakterystycznych ograniczeń platformowych, 
a także znaczenia platform handlowych jako kanałów sprzedaży43.

KE w Raporcie wykazała, że ogólnie (tj. nie tylko w zakresie systemu dystrybucji selektywnej) 
platformy handlowe stanowią istotny kanał sprzedaży w zależności od państwa. W przypadku 
państw z największym odsetkiem sprzedawców wykorzystujących platformy handlowe wskazane 
zostały: Niemcy (62%), Wielka Brytania (43%) oraz Polska (36%)44, w przeciwieństwie do innych 

40 Podsumowanie rozstrzygnięć Sądu Apelacyjnego (Cour d’appel de Paris dostępne m.in. pod adresem: http://www.mondaq.com/france/x/226538/
Antitrust+Competition/France+Paris+Court+Of+Appeal+Upholds+Fine+Imposed+On+Pierre+Fabre+For+Prohibition+Of+Online+Sales?_sm_au_
=iVVP01FDnQq7rLMV (29.05.2019).
41 Wyr. TS z 6.12.2017 r. w sprawie C-230/16 Coty Germany GmbH v. Parfümerie Akzente GmbH, ECLI:EU:C:2017:941.
42 Najważniejsze założenia Raportu, pkt 4.
43 Ibidem, pkt 38.
44 Ibidem, pkt 39(ii).
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krajów, gdzie używanie platform jest zdecydowanie rzadsze, np. Austria (13%), Włochy (13%) 
czy Belgia (4%). 

Z kolei wśród najczęściej spotykanych ograniczeń, z którymi spotykają się sprzedawcy, czyli 
np. dystrybutorzy (które w ocenie Autorów mają największe znaczenie z punktu widzenia niniejszego 
artykułu) KE wskazała: ograniczenia dotyczące sprzedaży na platformach internetowych (18%), 
ograniczenia dotyczące sprzedaży na własnej stronie (11%), ograniczenia dotyczące stosowania 
narzędzi do porównywania cen (9%) oraz ograniczenia dotyczące reklamy w Internecie (8%)45. 

Dodatkowo, w Raporcie KE przeanalizowała kwestię stosowania ograniczeń platformowych, 
kwestię wykorzystywania porównywarek cenowych oraz innych ograniczeń. 

KE wspomniała w Raporcie, że ograniczenia platformowe nie są rzadkim przypadkiem. 
Najczęściej sprzedawcy spotykają się z ograniczeniami platformowymi w Niemczech (32%) oraz 
we Francji (21%). Raport wskazuje również, że mówiąc o ograniczeniach platformowych KE spo-
tykała się z całkowitymi zakazami sprzedaży na platformach internetowych oraz zakazami sprze-
daży na takich platformach, które nie spełniały określonych kryteriów. Ograniczenia te najczęściej 
stosowane były w ramach systemu dystrybucji selektywnej głównie względem produktów mar-
kowych, ale nie tylko ograniczonych do produktów luksusowych, złożonych czy technicznych46. 
Uzasadniając wprowadzenie takich ograniczeń, producenci wskazywali m.in. ochronę swojego 
wizerunku oraz pozycji marki, walkę z podróbkami czy zapewnienie odpowiednich usług klientowi. 
Wielu sprzedawców wskazywało jednak również, że celem wprowadzania takich ograniczeń jest 
chęć zmniejszenia przez producentów liczby sprzedawców w Internecie oraz uniknięcia zwięk-
szonej przejrzystości cen47. 

W konsekwencji KE, na podstawie przeprowadzonych badań, wskazała, że ograniczenia 
dotyczące sprzedaży na platformach internetowych nie powinny być uznawane jako de facto 
ograniczające sprzedaż w Internecie. Nie można bowiem uznać, że ich celem jest ograniczenie 
skutecznego użycia Internetu jako kanału sprzedaży. Zdaniem KE, zakaz sprzedaży przez plat-
formy internetowe podmiotów trzecich dotyczy bardziej zagadnienia, w jaki sposób dystrybutor 
może sprzedawać towary producenta przez Internet i nie ma na celu ograniczenia, komu i gdzie 
może sprzedawać towary. Tym samym KE wskazała, że nawet całkowite zakazy platformowe 
nie powinny być uważane za najpoważniejsze ograniczenia konkurencji (hardcore restrictions) 
w znaczeniu art. 4 lit. b) oraz art. 4 lit. c) rozp. 330/2010, ponieważ ich celem nie jest segmento-
wanie klientów czy terytorium. 

Jednakże KE dodała, że całkowite zakazy dotyczące platform internetowych nie oznaczają, że 
są one zazwyczaj zgodne z regułami konkurencji UE. KE dopuściła, że zarówno ona, jak i krajowe 
organy ochrony konkurencji mogą zadecydować inaczej i odrzucić ochronę porozumień wynikającą 
z rozporządzenia UE na podstawie art. 29 rozp. Rady 1/2003 z 16.12.2002 r. w sprawie wprowa-
dzenia w życie reguł ochrony konkurencji ustanowionych w art. 81 i 82 Traktatu48, jeżeli w danej 
sprawie ograniczenia platformowe ograniczają konkurencję w rozumieniu art. 101 ust. 1 TFUE 
i nie spełniają wymagań art. 101 ust. 3, tj. nie mogą skorzystać z indywidualnej ochrony. W takim 

45 Ibidem, pkt 28.
46 Ibidem, pkt 40.
47 Raport, pkt 514.
48 Dz.Urz. UE 2003 L 1/1.
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przypadku KE wskazuje, że należy sprawdzić czy dane ograniczenie jest uzasadnione sytuacją 
na danym rynku, rodzajem produktu, ochroną marki oraz potrzebą udzielenia porad zarówno 
przed, jak i po sprzedaży49.

W przypadku porównywarek cenowych, KE wskazała, że narzędzia te pozwalają (poten-
cjalnym) klientom znaleźć sprzedawcę, który oferuje dane produkty, porównać cenę produktu 
niewielkim wysiłkiem oraz wybrać tę, która najbardziej odpowiada ich potrzebom50.

W Raporcie KE wykazała, że 36% sprzedawców działających w UE wykorzystuje porówny-
warki cenowe, umieszczając tam swoje oferty. Zgodnie z Raportem najczęściej porównywarki 
cenowe wykorzystywane są przez sprzedawców we Francji (67%), Austrii (58%), Polsce (55%) 
oraz Szwecji (54%). Jednocześnie badanie wykazało, ze wykorzystywanie porównywarek ceno-
wych jest częściej spotykane w przypadku większych sprzedawców. Oznacza to, że wykorzysta-
nie tego narzędzia jest powszechne. Natomiast jeśli chodzi o kategorię produktów, najczęściej 
porównywarki cenowe stosowane są względem ubrań, obuwia oraz elektroniki. Jednocześnie 
9% respondentów wskazało, że ich umowy przewidują ograniczenia w zakresie stosowania tych 
narzędzi – ograniczenia te obejmowały zarówno całkowity zakaz wykorzystania porównywarek 
cenowych, jak i ograniczenia dotyczące wymogów jakościowych jakie porównywarki muszą speł-
niać51. Ograniczenia w zakresie stosowania porównywarek cenowych nie są, jak się wydaje, aż tak 
powszechne biorąc pod uwagę liczbę ich stosowania w poszczególnych krajach członkowskich52.

Stanowisko samych producentów względem porównywarek cenowych wskazywało, że ich 
ocena względem tych narzędzi jest raczej krytyczna, jako że porównywarka skupia się wyłącznie 
na cenie, co nie jest w ocenie producentów najważniejszym faktorem i może negatywnie wpły-
wać na wybór konsumentów, a tym samym na ocenę innych czynników, tj. luksusowy charakter, 
wizerunek, jakość, cechy oraz styl53. Zdaniem Autorów ten argument zachowuje aktualność przy 
ocenie legalności ograniczeń w stosowaniu tych narzędzi, w tym w szczególności na gruncie art. 4 
lit. b) rozporządzenia UE, która to ocena nie powinna prowadzić do automatycznego kwalifi kowa-
nia ograniczeń w tym zakresie jako „celowych” czy hardcore, a raczej skupiać się na analizie ich 
skutków. W tym kierunku powinny iść wnioski KE w ramach przeglądu rozp. 330/2010.

Wracając do Raportu, KE wskazała, że całkowite zakazy wykorzystywania porównywarek ce-
nowych mogą utrudnić (potencjalnym) klientom odnalezienie strony internetowej sprzedawcy a tym 
samym mogą ograniczyć (autoryzowanemu) dystrybutorowi zdolność do efektywnego promowa-
nia swoich ofert w kanale online oraz ograniczyć ruch na jego stronie internetowej. Jednocześnie 
KE uznała (mniej liberalnie niż w przypadku ograniczeń stosowanych względem platform sprzeda-
żowych), że całkowity zakaz wykorzystywania porównywarek cenowych, który nie jest powiązany 
z kryteriami jakościowymi, potencjalnie ogranicza efektywne wykorzystywanie Internetu jako ka-
nału sprzedaży i może być uznane za najpoważniejsze ograniczenie konkurencji, tj. ograniczenie 
sprzedaży biernej w rozumieniu art. 4 lit. b) oraz 4 lit. c) rozp. 330/201054. KE argumentowała to, 
wskazując, że porównywarka cenowa, w przeciwieństwie do platform sprzedażowych, nie stanowi 

49 Ibidem, pkt 507–514.
50 Ibidem, pkt 515.
51 Ibidem, pkt 555.
52 Ibidem, pkt 526.
53 Ibidem, pkt 535.
54 Ibidem, pkt 552.
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odrębnego kanału sprzedaży, ale umożliwia dystrybutorom (sprzedawcom) prezentowanie oraz 
reklamowanie swoich produktów online szerszej grupie osób, zwiększając tym samym możliwość 
odnalezienia ich stron oraz generowania ruchu na ich stronach. Co więcej urządzenie to umożli-
wia konsumentom przefi ltrowanie ofert, porównanie ofert i znalezienie najlepszej oferty. Jednak 
w ocenie Autorów argumenty te nie powinny przesądzać o automatycznym zaostrzeniu podejścia 
KE względem ograniczeń związanych z porównywarkami cenowymi (por. pkt V poniżej). 

W przypadku innych ograniczeń, przeprowadzone badanie wskazywało, że niektórzy sprze-
dawcy są ograniczeni w licytacji czy możliwości użycia znaków towarowych producentów, tak 
aby uzyskać preferencyjną pozycję w płatnej usłudze odsyłania w wyszukiwarce internetowej 
(np. Google AdWords) lub mają możliwość licytowania tylko określonych pozycji. W ocenie KE takie 
ograniczenia zwykle mają na celu ograniczenie wyświetlania stron internetowych (w widocznym 
miejscu) w przypadku użycia określonych słów kluczowych. W ocenie KE takie działanie może 
być szczególnie w kręgu zainteresowania producentów, którzy będą chcieli, aby ich własne strony 
korzystały z uprzywilejowanych miejsc sprzedażowych. Biorąc pod uwagę jednak istotne znacze-
nie wyszukiwarek internetowych, które zwiększają możliwość odnalezienia oferty w Internecie, 
tego rodzaju ograniczenia mogą jednakże, w ocenie KE, wywoływać obawy z punktu widzenia 
art. 101 ust. 1 TFUE, ograniczenia skutecznego wykorzystania Internetu jako kanału sprzedaży 
poprzez ograniczenie możliwości kierowania klientów na stronę sprzedawcy55. 

KE w Raporcie wskazała, że dystrybucja selektywna jest najczęściej wykorzystywaną formą 
dystrybucji w odniesieniu do ubrań, butów, kosmetyków, produktów zdrowotnych, elektroniki, oraz 
sprzętu domowego. Jeśli chodzi o uzasadnienie dla stosowania systemu dystrybucji selektywnej, 
ankietowani przedsiębiorcy wskazywali znaczenie wysokiej jakości dystrybucji, m.in. ochronę 
pozycji rynkowej, ochronę reputacji marki, ochronę luksusowej reputacji marki czy produktu, czy 
chęć spełnienia oczekiwań klientów kupujących produkty o charakterze premium56. Raport nie 
przesądził, że system dystrybucji nie może być stosowany względem innych produktów. 

3. Coty – szansa na nowe podejście

W sprawie Coty Germany GmbH TS ponownie zmierzył się z tematem dystrybucji selek-
tywnej w związku ze sporem dostawcy luksusowych artykułów kosmetycznych, spółką Coty 
Germany GmbH (dalej: Coty Germany) z jej autoryzowanym dystrybutorem, spółką Parfümerie 
Akzente GmbH (dalej: PA). 

Spór dotyczył ograniczenia nałożonego przez Coty Germany, tj. zakazu sprzedaży luksuso-
wych perfum na platformie podmiotu trzeciego. PA bowiem prowadziła sprzedaż produktów Coty 
Germany częściowo za pośrednictwem jej własnego sklepu internetowego, a częściowo poprzez 
platformę amazon.de57. W umowie łączącej strony Coty Germany wprowadziła zakaz wskazu-
jący, że „depozytariusz jest uprawniony do oferowania i sprzedaży produktów przez Internet, 
pod warunkiem jednak, że działalność w zakresie sprzedaży przez Internet jest prowadzona za 
pośrednictwem witryny elektronicznej autoryzowanego sklepu i że zachowany jest luksusowy 
charakter produktów”. 

55 Ibidem, pkt 632.
56 Raport, pkt 234.
57 C-230/16 Coty, pkt 9.
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PA nie zaakceptowało zmian w umowie, z kolei Coty Germany wniosła pozew do niemie-
ckiego sądu pierwszej instancji. Tam Coty Germany przegrała sprawę. Niemiecki sąd pierwszej 
instancji uznał bowiem, powołując się na sprawę Pierre Fabre, że „cel w postaci ochrony presti-
żowego wizerunku marki nie może uzasadniać wprowadzenie systemu dystrybucji selektywnej”58. 
Jednocześnie porozumienie zostało uznane za najpoważniejsze ograniczenie prawa ochrony 
konkurencji. Coty Germany odwołała się od wyroku pierwszej instancji do wyższego sądu re-
gionalnego we Frankfurcie nad Menem (Oberlandesgericht Frankfurt am Main). Z kolei sąd ten 
postanowił zawiesić postępowanie i zwrócił się do TSUE z pytaniami prejudycjalnymi.

Zanim swój wyrok wydał TS, opinię w tej sprawie wydał Rzecznik Generalny, Nils Wahl, 
wyjaśniając, że wyrok w sprawie Pierre Fabre dotyczył tylko konkretnej klauzuli, a tym samym 
konkretnego stanu faktycznego, a nie generalnie systemu dystrybucji selektywnej. W swojej opi-
nii Rzecznik Generalny wyraźnie wskazał, iż Coty Germany „nie przewidziała bezwzględnego 
zakazu sprzedaży przez Internet, uznając tym samym, że taki zakaz może być uzasadniony ze 
względu na kontrolę wymogów jakościowych”59. Dodatkowo Rzecznik Generalny stwierdził, że 
skoro ograniczenie wprowadzone przez Coty Germany nie stanowiło bezwzględnego zakazu 
sprzedaży przez Internet, nie można takiego ograniczenia uznać za najpoważniejsze ogranicze-
nie prawa ochrony konkurencji.

Trybunał podzielił stanowisko Rzecznika Generalnego. Po pierwsze, TS wskazał, że system 
dystrybucji selektywnej nie jest w ogóle uznawany za porozumienie ograniczające konkurencję 
pod warunkiem spełnienia warunków przewidzianych w sprawie Metro. Po drugie, TS wskazał, że 
dystrybucja selektywna może być konieczna w przypadku artykułów luksusowych, jako że produkty 
te posiadają „aurę luksusu”, która stanowi zasadniczy element pozwalający konsumentom na od-
różnienie ich od innych podobnych towarów, a tym samym wszelkie działania pomniejszające tę 
aurę mogą wpłynąć na samą jakość tych towarów60. W ślad za tym TS stwierdził, że stosowanie 
systemu dystrybucji selektywnej, którego celem jest głównie zapewnienie luksusowego wizerunku 
towarów nie jest niezgodne z prawem ochrony konkurencji. 

Trybunał odniósł się również do rozstrzygnięcia zawartego w Pierre Fabre wskazując, w ślad 
za Rzecznikiem Generalnym, że towary w sprawie Pierre Fabre nie były artykułami luksusowymi, 
ale artykułami kosmetycznymi i pielęgnacyjnymi61. Na wszelki wypadek TSUE wskazał również, 
że sprawa Pierre Fabre nie ustanawia żadnej zasady wskazującej, że ochrona luksusowego wi-
zerunku nie może uzasadniać wprowadzania ograniczeń w ramach dystrybucji selektywnej62. Na 
marginesie, zdaniem Autorów, dyskusja ta nie wpływała na rozstrzygniecie czy wszystkie produkty 
mogą być objęte tym systemem, raczej w konkretnym stanie faktycznym próbowano odnieść się 
w niej do tego, co jest a co nie jest produktem luksusowym (jak się wydaje bez jednoznacznego 
rozstrzygnięcia). 

Ostatecznie TS wskazał, że ograniczenie stosowane przez Coty Germany nie wprowadzało 
całkowitego zakazu sprzedaży przez Internet, ale zakazywało jedynie sprzedaży produktów za po-
średnictwem platform należących do osób trzecich, np. poprzez platformę Amazon. Dystrybutorzy 

58 Ibidem, pkt 17.
59 Opinia Rzecznika Generalnego Nilsa Wahla przedstawiona w dniu 26.07.2017 r., sprawa C-230/16, pkt 62.
60 C-230/16 Coty, pkt 25.
61 Ibidem, pkt 32.
62 Wątpliwości pojawiały się przede wszystkim na gruncie interpretacji pkt 46 sprawy Pierre Fabre.
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bowiem mogli reklamować się za pośrednictwem Internetu na platformach osób trzecich i korzy-
stać z wyszukiwarek online, wobec czego klienci byli w stanie odnaleźć dostępną w Internecie 
ofertę dystrybutorów za pomocą powyższych narzędzi. Dodatkowo TS wskazał, że w sprawie tej 
nie wydaje się możliwe wyodrębnienie z grupy kupujących online klientów korzystających z plat-
form osób trzecich63. Tym samym TS stwierdził, że w tak przedstawionych okolicznościach, choć 
wprowadzony zakaz ograniczał konkretną formę sprzedaży przez Internet, to nie ograniczał on 
grupy klientów dystrybutorów w rozumieniu art. 4 lit. b) rozp. 330/2010 ani nie ograniczał biernej 
sprzedaży przez autoryzowanych dystrybutorów ostatecznym użytkownikom zgodnie z art. 4 lit. c) 
rozp. 330/201064. Tym samym postanowienie stosowane przez Coty Germany nie mogło zostać 
uznane za najpoważniejsze ograniczenie ochrony konkurencji65. Takie podejście było zgodne ze 
stanowiskiem KE przedstawionym w Raporcie.

Jednakże wyrok ten nie rozwiązał ostatecznie problemu ograniczeń stosowanych w ramach 
systemu dystrybucji selektywnej. Pojawiły się bowiem kolejne pytania. Po pierwsze, jak należy 
rozumieć „produkt luksusowy” oraz czy system dystrybucji selektywnej może być stosowany 
względem produktów, które nie posiadają „aury luksusu”. Po drugie, wyrok w sprawie Coty, po-
dobnie jak Pierre Fabre, skupiał się na określonym stanie faktycznym i nie wskazywał jak należy 
traktować inne ograniczenia nakładane w ramach systemu dystrybucji selektywnej w sprzedaży 
online, np. ograniczenia co do stosowania porównywarek cenowych czy ograniczenia dotyczące 
użycia znaku towarowego jako słowa kluczowego np. w usłudze Google Adwords. Co więcej, 
sprawa Coty nie zawierała wskazówek co do oceny jednoczesnego stosowania kilku rodzajów 
postanowień, które znacznie ograniczają (lecz teoretycznie nie uniemożliwiają) dystrybutorom 
sprzedaż przez Internet. 

Jednocześnie coraz głośniej mówiono o niemieckiej sprawie, w której Bundeskartellamt 
mierzył się z ograniczeniami nakładanymi na dystrybutorów oferujących swoje produkty online 
w ramach systemu dystrybucji selektywnej. Co więcej, publiczne wypowiedzi niemieckiego orga-
nu ochrony konkurencji wyraźnie wskazywały na jego odmienne podejście do tematu i nie wyda-
wało się żeby organ ten przyjął „bardziej ekonomiczne podejście”. Prezes niemieckiego organu 
ochrony konkurencji, Andreas Mundt, stwierdził, zaraz po wydaniu wyroku w sprawie Coty, że 
wyrok ten ma ograniczony zakres i na pewno nie może dawać wolnej ręki w zakresie stosowania 
ograniczeń względem platform internetowych: „Na pierwszy rzut oka widzimy tylko ograniczo-
ny wpływ [wyroku] na naszą praktykę decyzyjną. [TS] dołożył wszelkich starań aby ograniczyć 
swoją wypowiedź tylko do obszaru rzeczywistych produktów prestiżowych, gdzie aura luksusu 
jest istotną częścią samego produktu. Niemiecki organ ochrony konkurencji w swojej dotychcza-
sowej praktyce musiał zmierzyć się z producentami markowych produktów, które nie wchodziły 
w zakres produktów luksusowych. Zgodnie z pierwszą oceną Autorów tacy producenci nie mogą 
mieć wolnej ręki aby ograniczać per se swoich dystrybutorów w związku z używaniem przez nich 
platform sprzedażowych66”.

63 C-230/16 Coty, pkt 67.
64 Ibidem, pkt 68.
65 Wniosek ten wskazywany był również w Raporcie.
66 Podcast: Luxury goods, online marketplaces & a heated antitrust debate: https://mlexmarketinsight.com/insights-center/editors-picks/antitrust/europe/
luxury-brands-eu-court-win-shifts-fi ght-over-online-sales-bans-to-national-authorities (29.05.2019). 
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Zaledwie sześć dni po wyroku TS w sprawie Coty, Sąd Najwyższy w Niemczech wydał wy-
rok w sprawie ASICS67, znacząco odbiegając, na pierwszy rzut oka, od „bardziej ekonomicznego 
podejścia” Komisji.

4. ASICS i najpoważniejsze ograniczenia konkurencji – powrót do Pierre Fabre?

ASICS Deutschland GmbH (dalej: ASICS DE) stosowała w ramach systemu dystrybucji se-
lektywnej ograniczenia w przypadku sprzedaży przez dystrybutorów produktów przez Internet. 
ASICS DE zakazywała bowiem w stworzonym przez siebie „Systemie sprzedaży 1.0”:
1) używania znaku towarowego ASICS jako słów kluczowych w reklamie internetowej zamiesz-

czanej na stronach internetowych podmiotów trzecich, np. w wyszukiwarkach internetowych, 
banerach reklamowych i tzw. linkach przychodzących68,

2) współpracy (w tym sprzedaży) z porównywarkami cenowymi, 
3) sprzedaży produktów na platformach internetowych podmiotów trzecich, np. Amazon.

W ocenie Bundeskartellamt zakaz używania nazwy ASICS na stronach internetowych pod-
miotów trzecich znacznie ograniczył dystrybutorom zwiększenie możliwości wyszukania ich ofer-
ty. Tym samym dystrybutorzy nie mogli pozyskiwać nowych klientów. Dodatkowo zakaz ten był 
niezależny od spełnienia przez strony internetowe podmiotów trzecich określonych kryteriów. Co 
więcej, Bundeskartellamt wskazał, że ograniczenie: i) nie wypełniało zasady ekwiwalentności w za-
kresie ograniczeń wprowadzanych w sprzedaży przez Internet oraz w kanale offl ine; ii) nie było 
uzasadnione ze względu na jakość produktów (Bundskartellamt wskazał, że w przeciwieństwie 
do sprawy Coty, sprawa ASICS nie dotyczyła produktów luksusowych); iii) nie było uzasadnione 
z punktu widzenia ochrony znaków towarowych.

W związku z powyższym Bundeskartellamt uznał, że celem zakazu używania nazwy marki 
na stronach internetowych stron trzecich było ograniczenie sprzedaży produktów przez dystrybu-
torów do użytkowników końcowych. Bundeskartellamt podkreślił również, że takie ograniczenie 
może ze swojej natury ograniczać sprzedaż prowadzoną przez dystrybutorów w kanale online. 
Tym samym ograniczenie to uznane zostało za porozumienie celowe, a jednocześnie za najpo-
ważniejsze ograniczenie konkurencji w rozumieniu art. 4 lit. c) rozp. 330/2010. 

W przypadku porównywarek cenowych, Bundeskartellamt ocenił ten zakaz jako duże ogra-
niczenie sprzedaży w kanale online. W ocenie organu, biorąc pod uwagę prawie całkowicie nie-
ograniczony zakres produktów dostępnych w Internecie oraz szeroką działalność dystrybutorów 
w Internecie, porównywarka cenowa jest bardzo istotnym narzędziem, która pozwala odfi ltrować 
produkty, szczególnie w zakresie ceny, tak aby ostatecznie klient mógł znaleźć najbardziej dla 
niego korzystną ofertę. 

Również i w tym przypadku Bundeskartellamt stwierdził, że ograniczenie nie spełniało zasady 
ekwiwalentności, jak również, że nie było ono uzasadnione wymogiem jakościowym czy ochroną 
marki ASICS. Uznał bowiem, że sam fakt odnalezienia reklamy produktu ASICS w porównywarce 
nie jest szkodliwy dla marki producenta. Co więcej organ przywołał w tym miejscu sprawę Pierre 
Fabre, wskazując, że „cel, który polega na ochronie prestiżowego wizerunku nie powinien sta-
nowić celu zasługującego na ochronę”. Tym samym Bundeskartellamt wskazał, że celem tego 

67 Wyr. niemieckiego Sądu Najwyższego (Bundesgerichtshof) z 12.12.2017 r., sprawa KVZ 41/17.
68 Linki umieszczone na innych stronach, które prowadzą do strony docelowej.
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zakazu było ograniczenie dystrybutorom sprzedaży w kanale online. Zakaz ten miał ograniczać 
również przejrzystość cen w kanałach zarówno online, jak i offl ine. Ograniczenie przejrzystości 
cen spowodowało zmniejszenie presji konkurencyjności sprzedaży produktów ASICS w kanale 
offl ine. Jednocześnie wyższe ceny za produkty spowodowały zmniejszenie presji konkurencyjnej 
sprzedawców, którzy oferują produkty sportowe innych marek, w szczególności na rynku obuwia 
do biegania, gdzie wiodący producenci posiadają łącznie ponad 75% udziału w rynku. Podobnie 
jak w pierwszym przypadku, ograniczenie to uznane zostało jako porozumienie celowe, a jedno-
cześnie za najpoważniejsze ograniczenie konkurencji w rozumieniu art. 4 lit. c) rozp. 330/2010. 
Jak rozumieją to Autorzy ten czynnik (duże pokrycie rynku) stanowił istotny element w analizie 
ewentualnej „celowości”. Wynika z tego, że w bardziej rozdrobnionym rynku charakter „celowy” 
mógłby nie być wykazany przez Bundeskartellamt. Uzależnienie oceny porozumienia jako „ce-
lowego” od ewentualnego większego lub mniejszego pokrycia rynku (np. o kilka czy kilkanaście 
procent) zasadniczo budzi dezaprobatę Autorów (por. pkt V poniżej). 

Trudno też zgodzić się z podejściem Bundeskartellamtu co do zasady ekwiwalentności ograni-
czeń w kanale online oraz offl ine. Bundeskartellamt zdawał się bowiem nie przeanalizować dogłębnie 
kwestii tego czy ograniczenia nałożone przez Asics w kanale online mogły w ogóle znaleźć swój od-
powiednik w kanale offl ine. Trudno bowiem znaleźć odpowiednik ograniczenia dla np. porównywarek 
cenowych. Autorzy zgadzają się ze stanowiskiem prezentowanym przez Bartosza Targańskiego, 
który wskazuje, że „producent powinien mieć możliwość nakładania ograniczeń na dystrybutorów 
adekwatnych do specyfi ki zagrożeń w danym kanale dystrybucji. Obejmuje to również sytuację, 
w której producent nakłada ograniczenia jedynie na sprzedaż internetową (gdyż upatruje zagroże-
nia dla swojej polityki handlowej w tym kanale dystrybucji) i nie nakłada ograniczeń na sprzedaż 
tradycyjną (gdyż w tym kanale nie występują ekwiwalentne zagrożenia). Ze względu na odmienną 
specyfi kę możliwości i zagrożeń związanych z dystrybucją internetową, producent powinien mieć 
możliwość podejmowania działań jedynie w odniesieniu do Internetu” (Targański, 2018, s. 104). 

Odnosząc się do platform sprzedażowych Bundeskartellamt wskazał, że również i w tym 
przypadku istnieją mocne argumenty ku temu, aby takie ograniczenie uznać za hardcore restric-
tions, w rozumieniu art. 4 lit. c) rozp. 330/2010. Jednakże Bundeskartellamt wskazał, że w tym 
konkretnym stanie prawnym to pytanie nie było istotne dla oceny „Systemu sprzedaży 1.0”, jako że 
naruszenie prawa ochrony konkurencji stwierdzone zostało już na podstawie powyższych ograni-
czeń. Niemniej jednak Bundeskartellamt zaznaczył, że platformy sprzedażowe, takie jak Amazon 
czy eBay, mają szeroki zakres działania i wykorzystywane są przez zdecydowaną większość użyt-
kowników. Dodatkowo, badanie przeprowadzone przez organ wykazało, że w szczególności na 
rynku obuwia sportowego sprzedaż takich produktów za pośrednictwem platform internetowych 
miała być szczególnie istotna dla dystrybutorów. Tym samym w ocenie Bundeskartellamt zakaz 
ten nie był ekwiwalentny, jako że ASICS mógł uregulować tę kwestię w mniej restrykcyjny sposób, 
np. wskazać kryteria, jakie muszą spełniać platformy sprzedażowe.

Podsumowując, Bundeskartellamt uznał ograniczenia wprowadzone przez ASICS wskazane 
powyżej za antykonkurencyjne porozumienia ze względu na cel, a tym samym za najpoważniejsze 
porozumienia ograniczające konkurencję. 

Niemiecki Sąd Najwyższy orzekając w tej sprawie, wskazał, że internauci są świadomi, że 
towary oferowane w Internecie mogą różnić się jakością, a szczegółowa oferta jest dostępna na 
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poszczególnych stronach sprzedawców. Zwrócił również uwagę, że ASICS prowadzi swój sklep 
internetowy co podważa zarzut, że sprzedaż internetowa nie zapewnia wysokiej jakości obsługi 
(Targański, 2018, s. 104). Ostatecznie potwierdził stanowisko Bundeskartellamt, nie miał bowiem 
wątpliwości, że ograniczenia „Systemu sprzedaży 1.0” stanowią najpoważniejsze ograniczenie 
konkurencji, w rozumieniu art. 4 lit. c) rozp. 330/2010. Sąd Najwyższy uznał wręcz, że już sam 
fakt wprowadzenia bezwzględnego zakazu stosowania porównywarek cenowych stanowi ogra-
niczenie co najmniej sprzedaży biernej. 

W tym miejscu często zestawia się ze sobą sprawy Coty oraz ASICS, próbując wykazać ich 
podobieństwo. W ocenie Autorów kluczową częścią wyroku ASICS było jednak właśnie odróżnienie 
od siebie tych dwóch spraw. W ocenie Sądu Najwyższego, Coty Germany, w przeciwieństwie do 
ASICS, nie zabraniała reklamowania produktów na stronach internetowych podmiotów trzecich 
oraz korzystania z porównywarek cenowych. Innymi słowy, ograniczenia nałożone przez ASICS 
miały szerszy zakres i liczba zakazów nakładanych przez ASICS zbudowała całą kombinację 
ograniczeń. Dodatkowo, jak wskazał Sąd Najwyższy obuwie sportowe nie może być uznane za 
dobro luksusowe, w przeciwieństwie do kosmetyków (już w tym miejscu należy zasygnalizować, 
iż takie zróżnicowane podejście co do charakteru produktu w kontekście dystrybucji selektywnej 
nie jest przekonujące – więcej na ten temat w pkt. VI poniżej). Tym samym, nawet brak rzeczy-
wistego zakazu sprzedaży przez Internet, Sąd Najwyższy w Niemczech uznał za najcięższe po-
rozumienia ograniczające konkurencję. 

Jednocześnie, uzasadniając swoje podejście, Sąd Najwyższy powołał się na Raport, w którym 
jak już wcześniej zostało wskazane, KE stwierdziła, że „absolutny zakaz używania porównywarek 
cenowych utrudnia (potencjalnym) klientom znalezienie strony internetowej sprzedawcy i może 
tym samym ograniczać zdolność (autoryzowanego) dystrybutora do zwiększania ruchu na swojej 
stronie internetowej” oraz że „całkowity zakaz używania porównywarek cenowych, który nie jest 
powiązany z kryteriami jakościowymi, potencjalnie ogranicza efektywne wykorzystanie Internetu 
jako kanału sprzedaży i może tym samym stanowić najpoważniejsze ograniczenie konkurencji 
w rozumieniu art. 4 lit. b) oraz lit. c) rozp. 330/2010”69.

Należałoby zatem zadać pytanie, czy rzeczywiście stanowisko Bundeskartellamt oraz Sądu 
Najwyższego było odległe od stanowiska wypracowanego przez Komisję w Raporcie czy przez 
Trybunał w orzecznictwie. W ocenie Autorów zasadniczo sama KE przyzwoliła na tego rodza-
ju wyrokowanie i pytanie, czy jest w stanie skorygować takie podejście w ramach przeglądu 
rozp. 330/2010.

Jednocześnie chwilę po wydaniu wyroku w sprawie ASICS, Bundeskartellamt wskazał, że 
aktualne warunki rynkowe oraz preferencje konsumentów w każdym z państw członkowskich wy-
znaczają istotność poszczególnych kanałów sprzedaży. Tym samym Bundeskartellamt wskazał, 
że ocena stosowanych kanałów oraz tym samym ograniczeń może zależeć od poszczególnego 
regionu. Bundeskartellamt jednocześnie wskazał, że w sprawie Coty TS w szczególności oparł swoją 
ocenę na fakcie, że fi rmowe sklepy internetowe stanowią najważniejszy kanał sprzedaży online. 
Niemniej jednak ta sytuacja nie odnosi się do rynku niemieckiego. W ocenie Bundeskartellamtu 
stosowanie platform sprzedażowych oraz porównywarek cenowych jest o wiele bardziej znaczące 
w Niemczech niż w innych krajach (co wykazała KE w Raporcie). 
69 Ibidem.
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Bundeskartellamt wskazał także, że niejasne pozostaje, w którym miejscu ograniczenia nakła-
dane na platformy internetowe oraz inne ograniczenia nakładane na sprzedaż online ograniczają 
dostępność dystrybutora w takim zakresie, że ograniczenia te podpadać będą pod najpoważniejsze 
ograniczenie konkurencji wskazane w rozp. 330/2010. Dodatkowo wskazał, że nie jest jasne kiedy 
wymagana jest całościowa ocena wszystkich stosowanych ograniczeń (Bundeskartellamt, 2018). 
O ile z taką obserwacją można się zgodzić, jednak w ocenie Autorów, nie powinna ona prowadzić 
do przyjęcia logiki, zgodnie z którą skoro nie jest to jasne, to każde ograniczenie sprzedaży przez 
Internet narusza prawo konkurencji jako hardcore restriction, a tak zdaje się rozumować ten urząd.

Bundeskartellamt zasugerował także, że jego ocena ograniczeń może odbiegać od ustalonych 
standardów ze względu na odmienność rynku niemieckiego. W ocenie Autorów trudno jednak 
aprobować takie podejście (więcej w tej kwestii w pkt. V poniżej). 

5. Podejście do ograniczeń w dystrybucji selektywnej po Coty i ASICS

Po sprawie Coty oraz ASICS nie pojawiło się wiele spraw, w których organy ochrony kon-
kurencji czy sądy musiały mierzyć się z ograniczeniami stosowanymi w ramach dystrybucji se-
lektywnej. Jednak rozstrzygnięcia zidentyfi kowanych przez Autorów spraw zmierzały w kierunku 
wytycznych wskazanych w sprawie Coty. I tak w marcu 2018 r. Wyższy Sąd Krajowy w Hamburgu 
zastosował kryteria wskazane w Coty względem „tylko” markowych/dobrych jakościowo produk-
tów70 i stwierdził, że zakaz sprzedaży takich produktów poprzez platformy internetowe podmio-
tów trzecich (np. eBay) stosowany w ramach dystrybucji selektywnej nie narusza prawa ochrony 
konkurencji71. Uzasadnił to tym, że produkty te były wysokiej jakości, a system obejmował porady 
oraz usługi dostarczane klientom, których celem było m.in. utrzymanie odpowiedniego wizerunku 
marki. Jednocześnie sąd ten nie znalazł żadnych podstaw, aby odróżnić od siebie z jednej strony 
produkty wysokiej jakości oraz produkty luksusowe od innych produktów, które bez przymiotu luk-
susowości nadal mogą być produktami o wysokiej jakości, wskazując, że również dla produktów 
wysokiej jakości niezbędny jest system dystrybucji selektywnej w celu utrzymania ich jakości, 
odpowiedniej ich prezentacji oraz dostępności dla klientów. 

Podobnie wypowiedział się w ostatniej sprawie Stihl francuski organ ochrony konkurencji 
(French Autorité de la concurrence), wskazując, że zakaz stosowania platform podmiotów trze-
cich przy sprzedaży nieluksusowych produktów może być uzasadniony z punktu widzenia sprawy 
Coty, pod warunkiem, że zakaz ten jest konieczny i proporcjonalny (Autorité de la concurrence, 
2018). Niemniej jednak ze względu na ograniczenie wprowadzone przez Stihl wskazujące, że 
sprzedaż przez Internet jest dozwolona tylko w sytuacji, gdy klient odbierze produkt osobiście, 
francuski organ ochrony konkurencji uznał, że ograniczenie to de facto zakazywało sprzedaży 
w Internecie, uznając je za porozumienie celowe, tj. hardcore restriction.

Biorąc pod uwagę sprawę Coty oraz późniejsze podejście organów ochrony konkurencji, co 
do ograniczeń stosowanych w ramach systemu dystrybucji selektywnej, można było wyciągnąć 
wniosek, że praktyka decyzyjna będzie szła w kierunku „bardziej ekonomicznego podejścia”, oceny 
skutków danego porozumienia, jego wpływu na rynek a przede wszystkim rozważenia dlaczego 

70 Suplementy diety, kosmetyki oraz napoje poprawiające kondycję fi zyczną.
71 Produkty dystrybuowane były za pomocą systemu dystrybucji selektywnej w celu zapewnienia klientom zindywidualizowanego doradztwa w związku 
z ich indywidualnymi potrzebami, biorąc pod uwagę czynniki, takie jak: wiek, płeć, ćwiczenia, wagę, choroby, alergie oraz styl życia. 
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tego rodzaju ograniczenie zostało wprowadzone. Zmierzało to w konsekwencji do wniosku, że 
ograniczenia w sprzedaży przez Internet stosowane w ramach dystrybucji selektywnej powinny 
być uznane w ostateczności za porozumienia ograniczające konkurencję ze względu na skutek. 
Dopiero przy bezwzględnym zakazie sprzedaży przez Internet lub wprowadzeniu ograniczeń, 
które de facto uniemożliwiają sprzedaż w Internecie, należałoby rozważać ich ocenienie jako po-
rozumienie ograniczające konkurencję ze względu na cel. 

Z ograniczeniem de facto KE zmierzyła się w swojej ostatniej decyzji Guess72. Sprawa ta 
dotyczyła szeregu praktyk, z którymi KE oraz krajowe organy ochrony konkurencji spotkały się już 
dotychczas, uznając je za antykonkurencyjne co do celu, dodała jednak do nich kolejny, w postaci 
ograniczenia użycia znaków towarowych jako słów kluczowych w Google AdWords.

6. Guess jako klamra spinająca dotychczasowe rozważania

Komisja nałożyła na producenta markowych ubrań, tj. Guess, Inc., Guess Europa, B.V. i Guess 
Europe Sagl (dalej: Guess), karę w wysokości 40 milionów euro za kilka antykonkurencyjnych 
ograniczeń wertykalnych stosowanych w ramach prowadzonego przez Guess systemu dystrybucji 
selektywnej w odniesieniu do dużej części ubrań oraz akcesoriów.

Wprowadzone ograniczenia przez Guess stanowiły element ogólnej strategii, jak wskaza-
ła KE, która miała na celu przekierowanie sprzedaży internetowej produktów Guess na własną 
stronę internetową oraz ograniczenie konkurencji międzymarkowej pomiędzy wyznaczonymi 
dystrybutorami. Guess ograniczała wyznaczonym dystrybutorom w swoim systemie dystrybucji 
selektywnej możliwości m.in.73: 
1) wykorzystywania marek i znaków towarowych Guess do celów reklamy przy użyciu wyszu-

kiwarek internetowych (w szczególności w zakresie reklamy poprzez Google AdWords)74 
oraz 

2) prowadzenia sprzedaży przez Internet bez uprzedniego uzyskania od Guess szczególnego 
zezwolenia, którego Geuss mogła udzielić lub odmówić, korzystając przy tym z pełnej swo-
body uznania (nie określono kryteriów jakości, na podstawie których podejmowana byłaby 
decyzja o udzieleniu bądź odmowie udzielenia zezwolenia).
W przypadku pierwszego ograniczenia, nie było ono przewidziane w umowie pomiędzy Guess 

a dystrybutorem, niemniej jednak ograniczenie to było systematycznie stosowane za każdym razem 
gdy autoryzowany dystrybutor prosił o zgodę na użycie marek i znaków towarowych Guess jako 
słów kluczowych w ramach reklamy znajdującej się na Google AdWords. Zgoda udzielona została 
tylko dwa razy. Jak wyjaśniał w wewnętrznych dokumentach Guess „polityka polega na tym aby nie 
pozwalać naszym odbiorcom hurtowym przedstawiać ofert za pomocą Google AdWords, wykorzy-
stując znak towarowy Guess” oraz „nigdy nie autoryzowaliśmy podmiotów trzecich (zarówno dystry-
butorów hurtowych lub platform internetowych), aby reklamowały naszą markę za pomocą Google, 
jako że jedynym podmiotem autoryzowanym jest ofi cjalna strona internetowa Guess, tj. guess.eu”75.

72 Dec. KE z 17.12.2018 r., sprawa AT.40428, Guess.
73 Guess stosowała również inne ograniczenia, tj. zakaz i) prowadzenia sprzedaży na rzecz użytkowników końcowych znajdujących się poza przy-
dzielonym terytorium działania wyznaczonych dystrybutorów; ii) prowadzenia sprzedaży krzyżowej pomiędzy wyznaczonymi sprzedawcami hurtowymi 
i detalicznymi; iii) określania cen odsprzedaży w sposób niezależny, które pozostają poza zakresem rozważań w niniejszym artykule. 
74 Sprawozdanie końcowe urzędnika przeprowadzającego spotkanie wyjaśniające, sprawa Guess, dostępne pod adresem: https://eur-lex.europa.eu/
legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019XX0206(02)&from=EN (29.05.2019).
75 Guess, pkt 47.
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Sprawa ta pokazała – i rzecz jasna nie jest to zaskakujące – że aby mówić o najpoważniejszym 
ograniczeniu konkurencji nie musi zawsze istnieć postanowienie w umowie, wiadomość e-mail 
czy też inny przekaz, który wyraźnie wskazuje na taki zakaz. Wystarczy bowiem, że zbudowany 
zostanie taki system i wprowadzone zostaną takie ograniczenia, które de facto doprowadzą do 
tego samego – uniemożliwią sprzedaż w Internecie. 

Pomimo że Guess wprowadziło system dystrybucji selektywnej, aby chronić swoją markę, cel 
wprowadzonego ograniczenia był zdaniem KE inny. Miało nim być zwiększenie ruchu na swojej 
własnej stronie internetowej, jak również zminimalizowanie tym kosztów związanych z reklamą 
kosztem niezależnych dystrybutorów. Tym samym w ocenie KE zakaz ten „ograniczał możliwość 
wyszukiwania autoryzowanych dystrybutorów, a ostatecznie ograniczał ich rentowność”. Jak 
wskazała dodatkowo KE, podczas gdy dystrybutorzy Guess co do zasady mogli sprzedawać 
produkty online, zostali oni pozbawieni możliwości generowania ruchu na swoich stronach inter-
netowych za pomocą usług reklamowych w wyszukiwarkach internetowych. To z kolei ograniczało 
ich zdolność sprzedaży produktów. Stanowisko to było więc zasadniczo zgodne ze stanowiskiem 
przedstawionym przez KE już w Raporcie. 

W konsekwencji KE uznała, przytaczając wnioski ze sprawy Coty76, że wprowadzone ograni-
czenie nie miało żadnego uzasadnionego celu w kontekście prowadzenia działalności w ramach 
systemu dystrybucji selektywnej, w szczególności nie uzasadniało ono ochrony marki Guess. 
Następnie, przechodząc do oceny charakteru porozumienia KE, wskazała, że wprowadzone 
ograniczenie było antykonkurencyjne co do celu, biorąc pod uwagę fakt, że celem Guess było 
zredukowanie autoryzowanym dystrybutorom możliwości reklamy, a w konsekwencji sprzedaży 
produktów do klientów. Dodatkowo sam cel wynikał już z samych dokumentów analizowanych 
przez KE, ochrona marki mogła więc tylko przykrywać rzeczywisty cel wprowadzenia tego zakazu.

W przypadku drugiego ograniczenia, strategią Guess, której celem miało być faworyzowanie 
swojej własnej strony internetowej, było posiadanie „ograniczonej liczby niezależnych podmio-
tów sprzedających produkty Guess online”. Aby to osiągnąć Guess wprowadziła postanowienie 
w umowie wskazujące, że tylko podmiot, który uzyskał zgodę Guess może sprzedawać produk-
ty w Internecie. Dodatkowo nie ustalono kryteriów, które określałyby kiedy taka zgoda zostanie 
udzielona, a kiedy nie. 

Również i w tym przypadku KE uznała ograniczenie za antykonkurencyjne co do celu. Ze 
względu na strategię Guess polegającą na promowaniu swojej własnej strony internetowej, celem 
tego postanowienia było ograniczenie sprzedaży w Internecie autoryzowanym dystrybutorom. 
Tym samym tak szeroko określone uprawnienie Guess mogło być w ocenie KE nieproporcjonalne 
i skutkować de facto całkowitym zakazem sprzedaży w Internecie77. 

O ile jednak w przypadku tego drugiego ograniczenia trudno polemizować z uznaniem go 
za najpoważniejsze ograniczenie konkurencji (absolutny zakaz sprzedaży online), o tyle należy 
z rezerwą podejść do takiej samej kwalifi kacji pierwszego ograniczenia wskazanego wyżej (do-
tyczącego wykorzystywania marek i znaków towarowych). Wydaje się bowiem, że możliwe jest 

76 Tj. że jakościowy system dystrybucji selektywnej nie jest uznany za antykonkurencyjny pod warunkiem że wybór podmiotów zajmujących się dal-
szą sprzedażą dokonuje się w oparciu o kryteria obiektywne o charakterze jakościowym, kryteria ustalone są w sposób jednolity względem wszystkich 
podmiotów mających zajmować się dalszą sprzedażą i kryteria te  stosowane są w sposób niedyskryminacyjny, oraz że ustalone kryteria nie wykraczają 
poza to, co jest konieczne.
77 KE przywołała tutaj sprawę Pierre Fabre.
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skonstruowanie legalnego uzasadnienia dla tego typu ograniczeń, np. z perspektywy ochrony 
znaku towarowego. Niestety, KE nie pochyliła się nad tym czy mniejsza skala ograniczeń w za-
kresie korzystania z reklamy w Internecie (w tym poprzez Google Adwords), niż te przeanalizo-
wane w sprawie Guess, mogłaby prowadzić do uznania, iż mają one cel zasługujący na ochronę 
prawną. A przecież sama KE wskazuje w Wytycznych, że ograniczenie wykorzystywania Internetu 
przez dystrybutorów może być dopuszczalne w takim zakresie, w jakim promocja w Internecie lub 
wykorzystywanie Internetu prowadziłyby do sprzedaży aktywnej na przykład na terytoriach innych 
wyłącznych dystrybutorów lub na rzecz innych grup klientów. Przecież działania podejmowane po 
to, by umożliwić odnalezienie konkretnie na danym terytorium lub przez określoną grupę klien-
tów stanowią aktywną sprzedaż na tym terytorium lub na rzecz tej grupy klientów. Jako przykład 
KE wskazuje, że wynagradzanie wyszukiwarki internetowej lub dostawcy reklam internetowych 
za wyświetlanie reklam specjalnie dla użytkowników na konkretnym terytorium stanowi aktywną 
sprzedaż na tym terytorium78.

To kolejny element, który zdaniem Autorów powinien zostać uwzględniony w przeglądzie 
rozporządzenia UE, co warte zaznaczenia, w mniej rygorystyczny sposób, gdyż producentom 
powinno być pozostawione prawo nakładania ograniczeń adekwatnych do charakteru i ryzyka 
związanego z określonym kanałem dystrybucyjnym, w tym wyłącznie online. Należy zgodzić się 
ze stanowiskiem, że o dopuszczalności ograniczeń sprzedaży w Internecie powinny decydować 
zasadność i proporcjonalność tychże, w kontekście zagrożeń internetowych dla wysokiego po-
ziomu obsługi i renomy towarów (Targańki, 2018, s. 104). 

Dla oceny sprawy Guess istotne jest także to, iż KE – odmiennie jak się wydaje niż Bundes-
kartellamt w sprawie ASICS – nie oceniała konglomeratu ograniczeń nałożonych przez Guess 
jako antykonkurencyjnego co do celu (a przynajmniej nie podkreśliła w sprawie Guess że łączne 
występowanie szeregu ograniczeń ma znaczenie dla fi nalnej oceny poszczególnych z nich), lecz 
przypisała tę cechę każdej z podważanych praktyk, w tym także praktyce ograniczania wykorzy-
stywania marek i znaków towarowych Guess do celów reklamy przy użyciu wyszukiwarek inter-
netowych. KE w swojej decyzji ocenia każdą z praktyk oddzielnie. 

V. Ograniczenie konkurencji ze względu na cel 
w systemie dystrybucji selektywnej – podsumowanie 

1. Wprowadzenie 

Zgodnie z literalnym brzmieniem przepisów rozp. 330/2010 za najpoważniejsze ograniczenia 
konkurencji, które mogą dotyczyć dystrybucji selektywnej, a tym samym ograniczenia konkurencji 
ze względu na cel należy uznać takie ograniczenia, które powodują:
1) ograniczenie terytorium lub kręgu klientów, na którym lub którym nabywca (dystrybutor) może 

sprzedawać towary lub usługi objęte porozumieniem (art. 4 lit. b);
2) ograniczenie dystrybutorom działającym w systemie dystrybucji selektywnej możliwości pro-

wadzenia aktywnej lub biernej sprzedaży na rzecz użytkowników ostatecznych (art. 4 lit. c).
Jak wskazują Wytyczne, za najpoważniejsze ograniczenie konkurencji uznaje się także 

wszelkie zobowiązania odwodzące wyznaczonych dystrybutorów od wykorzystywania Internetu 
78 Wytyczne, pkt 53.
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w celu dotarcia do większej liczby klientów. Jednocześnie, powtarzając wniosek płynący z Raportu, 
całkowite zakazy dotyczące platform internetowych co do zasady nie powinny być uznane za har-
dcore restrictions, jako że nie wypełniają one powyższych przesłanek. Również, idąc w ślad za 
Raportem, w przypadku ograniczeń dotyczących porównywarek cenowych czy innych ograniczeń, 
również nie należy automatycznie przesądzać o antykonkurencyjnym celu takiego porozumienia.

Biorąc pod uwagę dotychczasowe generalnie niejednolite orzecznictwo, które analizowało 
koncepcję „celu” porozumienia, najważniejsze czynniki jakie należy wziąć pod uwagę to obiektyw-
ny zamiar stron, kontekst gospodarczy i prawny, rzeczywiste funkcjonowanie rynku. Zasadniczo 
podobnie podchodziły organy do tej kwestii w sprawach dotyczących dystrybucji selektywnej. 

2. Przegląd wniosków

Zestawiając ze sobą dotychczasowe sprawy w Pierre Fabre już na wstępie TS przywołał 
konieczność zbadania: kontekstu ekonomicznego, gospodarczego jak również prawnego, sa-
mej klauzuli oraz celu, jakiemu służy. Dalej, z samego charakteru (brzmienia postanowienia) 
TSUE wyczytał zakaz, który de facto ogranicza sprzedaż przez Internet. Ponieważ sprawa Stihl 
była podobna do Pierre Fabre, tj. również i w tym przypadku wprowadzone zostało postanowie-
nie, które de facto uniemożliwiało sprzedaż w Internecie, porozumienie zostało zakwalifi kowane 
w ten sam sposób. 

Podobnie w sprawie Coty, TS zastanawiał się czy z okoliczności sprawy nałożone ograniczenie 
jest proporcjonalne do realizowanego celu. Jednak w tym przypadku TS doszedł do wniosku, 
że ponieważ nie doszło tam do całkowitego zakazu sprzedaży przez Internet nie można było 
takiego porozumienia zakwalifi kować jako celowe. Ograniczenie dotyczyło bowiem tylko jednej 
formy sprzedaży przez Internet, tj. sprzedaży za pomocą platform podmiotów trzecich, tj. Amazon 
czy eBay.

Następnie, analizując sprawę ASICS nie można zapomnieć, że nałożonych ograniczeń 
w sprawie Asics było o wiele więcej i wpłynęło to na uznanie, że ilość nałożonych ograniczeń de 
facto uniemożliwiała sprzedaż w Internecie, co w konsekwencji doprowadziło do uznania tych 
ograniczeń za najpoważniejsze ograniczenie konkurencji, a tym samym porozumienie celowe. 
Również i w tym przypadku w swojej ocenie Bundeskartellamt wskazywał na analizę kryterium 
wymienionego powyżej, tj. ocenę obiektywnego mierzalnego zamiaru, tj. antykonkurencyjnego 
celu. Cel ten jednak odnosił do konglomeratu ograniczeń i można się zastanawiać, czy jego ocena 
byłaby tak samo negatywna, gdyby skala ograniczeń była mniejsza.

Na samym końcu w sprawie Guess, cel porozumienia miał być o tyle oczywisty, iż wynikał 
on z dokumentacji przeanalizowanej przez KE na potrzeby postępowania, tj. z samych doku-
mentów wynikało, że Guess chce zwiększyć ruch na swojej stronie internetowej, a ochrona marki 
miała być tylko swoistą przykrywką dla rzeczywistego działania. W konsekwencji wprowadzone 
ograniczenia miały (każde z nich z osobna) de facto uniemożliwiać klientom odnalezienie ofert 
dystrybutorów w Internecie. 

Można także zauważyć, że w ocenie organów na bardziej surowe podejście zasługują ci 
przedsiębiorcy, którzy wprowadzają wiele ograniczeń, że de facto uniemożliwiają oni sprzedaż 
w Internecie (np. w ASICS czy Guess – przy czym w tej pierwszej większy nacisk położono na 
kompleksowość ograniczeń, a w drugiej, choćby formalnie, każde z ograniczeń było ocenione 
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z osobna jako „celowe”) lub tacy przedsiębiorcy, którzy nawet jednym postanowieniem wywołują 
taki sam efekt (np. Stihl czy Pierre Fabre). 

Konkludując dotychczasowe podejście, KE79 wskazuje, że całkowite zakazy platformowe 
nie powinny być uznawane za najpoważniejsze ograniczenia konkurencji (hardcore restrictions) 
w znaczeniu art. 4 lit. b) oraz art. 4 lit. c) rozporządzenia UE tak długo, jak nie prowadzą one do 
całkowitego odcięcia sprzedaży produktów w kanale online (zarówno z mocy prawa poprzez po-
stanowienie umowne lub pośrednio, tj. de facto). Dopiero całkowite odcięcie sprzedaży produktów 
w kanale online, może skutkować – nomen omen – uznaniem danego porozumienia za antykon-
kurencyjne co do celu. W ocenie Autorów taka kwalifi kacja jest właściwa – nakładane ogranicze-
nia nie mogą bowiem automatycznie przesądzać o całkowitym zakazie sprzedaży przez Internet. 
W ocenie Autorów lista najpoważniejszych ograniczeń konkurencji powinna być interpretowana 
zawężająco, a wszelkie próby jej rozszerzania wywołają niepewność prawną. 

Nie wydaje się natomiast, by sygnalizowana już w Raporcie, a następnie wykorzystana 
w sprawie ASICS konkluzja co do porównywarek cenowych, tj. że całkowity zakaz używania tych 
narzędzi powinien być traktowany rygorystycznie i tym samym także jako ograniczenie celowe, 
zasługiwało na podobną aprobatę. W ocenie Autorów tylko wtedy, gdyby zakaz taki prowadził do 
zakazu (absolutnego) sprzedaży w Internecie – a tym samym mógł być uznany za najpoważniejsze 
ograniczenie konkurencji w znaczeniu art. 4 pkt b) oraz art. 4 pkt c) rozp. 330/2010 – mógłby być 
kwalifi kowany jako „celowy”. W innym przypadku konieczne powinno być zawsze przeanalizowanie 
skutków takiego porozumienia, biorąc pod uwagę fakt, że samo ograniczenie w wykorzystywaniu 
porównywarek cenowych nie uniemożliwia wykorzystywania innych sposobów dotarcia do klien-
tów. W ocenie Autorów nie ma podstaw by ograniczenia związane z porównywarkami cenowymi 
traktowane były tak skrajnie odmiennie niż nawet absolutne zakazy platformowe w sprawie Coty 
(tj. by traktowano je jako „celowe” czy hardcore restrictions). Zdaniem Autorów ocena tej kwestii 
powinna zostać postawiona w ramach przeglądu rozp. 330/2010 i Wytycznych, tak by takie od-
mienne z założenia traktowanie nie było akceptowane. 

Podsumowując, jeśli porozumienie wprowadzone w ramach dystrybucji selektywnej nie jest 
„celowe” powinno być zawsze – także w kontekście ograniczeń dystrybucji online – na początku 
analizowane z perspektywy wytycznych wskazanych w sprawie Metro. Może bowiem się okazać, 
że wprowadzone ograniczenie zostanie zalegalizowane właśnie na podstawie wskazanych w tej 
sprawie przesłanek. Dopiero jeśli taka sytuacja nie miałaby miejsca należałoby sprawdzić czy 
porozumienie może skorzystać z wyłączenia blokowego (tj. z rozp. RM i rozp. 330/2010), a w na-
stępnej kolejności z wyłączenia indywidulnego. 

3. Ograniczenie ze względu na cel w jednym kraju?

Jednocześnie można zastanawiać się, idąc w ślad za przytoczoną wcześniej wypowiedzią 
Bundeskartellamtu, czy odmienne traktowanie określonych ograniczeń (np. uznanie w danym 
państwie, że ograniczenie należy zaliczyć do porozumień celowych, w sytuacji gdy KE czy TS 
uznałoby je za porozumienie skutkowe) może zależeć od warunków panujących na danym ryn-
ku, w danym kraju czy regionie. Zdaniem Autorów takie podejście nie zasługuje na aprobatę. 
O ile bowiem należy brać kontekst, w jakim zawierane jest porozumienie, o tyle sama kategoria 
79 Przedstawionym np. w sprawie C-230/16 Coty czy w Raporcie.
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„celowego” porozumienia powinna pozostać kategorią skrajnie obiektywną, gdyż w przeciwnym 
razie rozróżnienie na porozumienia ze względu na skutek i cel, w istocie rzeczy, stanie się nie-
potrzebne. Innymi słowy, antykonkurencyjność danej praktyki powinna być na tyle oczywista, iż 
warunki obowiązujące w danym kraju nie będą mogły być przesądzające co do jej oceny.

Autorzy uważają natomiast, że organy ochrony konkurencji mogą (i wręcz powinny) brać 
pod uwagę warunki panujące w danym kraju, w kontekście tego czy dane ograniczenia w nim 
wprowadzane, mogą doprowadzić do powstania antykonkurencyjnych skutków. Wydaje się też, 
że nic nie stoi także na przeszkodzie, aby ze względu na lokalne uwarunkowania kryteria, które 
regulują system dystrybucji selektywnej danego przedsiębiorcy w takim kraju, były odmienne niż 
w innych krajach (choćby w każdym państwie UE). Przedsiębiorcy muszą się wtedy jednak liczyć 
z wyższym ryzykiem naruszenia przepisów i być przygotowani na wykazanie, iż dany rynek ce-
chuje taka specyfi ka, która uzasadnia wprowadzenie określonych ograniczeń.

W ocenie Autorów inne podejście do kwestii ograniczeń „celowych” byłoby nieuprawnione 
i byłoby odejściem organów krajowych od podejścia KE prezentowanego m.in. w analizowanych 
tu decyzjach czy w Raporcie. Dlatego nie powinno być też aprobowane w związku z koniecznoś-
cią zachowania integralności unijnych zasad prawa ochrony konkurencji, a do takich należałoby 
zaliczyć kwestię podziału na ograniczenia „celowe” i „skutkowe”.

Wachlarz możliwości, jakimi dysponują urzędy czy sądy krajowe, w związku z koniecznością 
zapewniania jednolitego podejścia do podstawowych zasad prawa ochrony konkurencji opisał 
trafnie i wyczerpująco K. Dobosz (2018), wymieniając choćby możliwość (czy też wręcz koniecz-
ność) zwracania się do TSUE z pytaniami prejudycjalnymi, nawet jeśli dotyczą one prawa danego 
państwa. TSUE bowiem stoi na straży wykładni prawa ochrony konkurencji w całej UE.

Podejście niezgodnie z unijnym orzecznictwem i praktyką decyzyjną nie powinno być też apro-
bowane przez samą KE. Ma ona w tym względzie odpowiednie uprawnienia przyznane na podstawie 
rozp. 1/2003. Należy do nich zaliczyć choćby m.in. przedstawienie pisemnych uwag80, interwenio-
wanie w krajowych sprawach, gdzie zagrożona jest poprawna i jednolita interpretacja i zastosowanie 
rozp. 330/2010 oraz Wytycznych (co zresztą KE sama zapowiadała w najważniejszych założeniach 
Raportu81). W ocenie Autorów KE powinna wyraźnie (formalnie) wskazać, iż będzie korzystać z tych 
uprawnień, gdyby organy krajowe rozszerzały zakres stosowania zakazu wynikającego z art. 101 
ust. 1 TFUE, w tym w kontekście zbyt szerokiego podejścia do przyjmowania istnienia porozumienia 
„celowego”, np. co do oceny ograniczeń stosowanych w dystrybucji produktów online. Założeniem 
działania UE jest bowiem jednolite i wspólne zarówno stosowanie prawa, jak i jego interpretacja. 
Tym samym żadne państwo (organ danego państwa) nie powinno odbiegać od tych zasad i zakłó-
cać pewności ustalonego prawa. Autorzy zgadzają się w tym miejscu ze stanowiskiem K. Dobosza, 
który stwierdza, że takie zachowanie powinno zasługiwać na krytykę. Mając na względzie zasadę 
jednolitości, organ krajowy nie powinien dowolnie rozstrzygać sprawy, a powinien sprawdzić jak 
dana kwestia rozpatrywana była w dotychczasowym dorobku orzeczniczym czy to KE czy TSUE. 

80 Art. 15 ust. 3.
81 W pkt 75 KE wskazała, że zważywszy na wyniki badania sektora handlu elektronicznego KE zamierza po pierwsze, skupić się na egzekwowaniu 
reguł konkurencji UE w odniesieniu do najbardziej rozpowszechnionych praktyk biznesowych, jakie wykształciły się lub rozwinęły w wyniku rozwoju handlu 
elektronicznego oraz mogących mieć negatywny wpływ na konkurencję oraz handel transgraniczny, a tym samym na funkcjonowanie jednolitego rynku 
cyfrowego oraz po drugie, poszerzyć dialog z krajowymi organami ochrony konkurencji w ramach europejskiej sieci konkurencji dotyczący egzekwo-
wania kwestii dotyczących handlu elektronicznego, aby przyczynić się do spójnego stosowania reguł konkurencji UE odnośnie do praktyk biznesowych 
związanych z handlem elektronicznym. 
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VI. Produkt a system dystrybucji selektywnej – potrzeba 
klarowanego rozstrzygnięcia

O ile kwestia produktu, względem którego można stosować system dystrybucji selektywnej 
jest kwestią generalną, tj. rzecz jasna nieodnoszącą się specyfi cznie tylko do kanału online, wy-
daje się, że właśnie w kontekście dystrybucji w tym kanale ma ona obecnie największe praktycz-
ne znaczenie. Trzeba jednak stwierdzić, zdaniem Autorów, że analizowane decyzje i orzeczenia 
nie stawiały sobie tak naprawdę podstawowego pytania, tj. tego czy wszystkie produkty mogą 
korzystać z przywilejów związanych z dystrybucją selektywną. Mogło tak być zarówno dlatego, 
że odpowiedź na tak proste pytanie była oczywista (o czym niżej), jak i dlatego, że analizowane 
stany faktyczne skupiały się na poszczególnych kategoriach produktów, np. luksusowych, marko-
wych etc. i wyrywkowo odnosiły się do danej kategorii produktów w kontekście różnych rodzajów 
ograniczeń w ich dystrybucji i nie musiały rozstrzygać kwestii tak ogólnej natury.

Zdaniem Autorów, konieczne jest jednak klarowne rozstrzygnięcie tej kwestii. W ich ocenie 
każdy produkt może być przedmiotem sprzedaży w ramach systemu dystrybucji selektywnej.

W szczególności należy zauważyć, że defi nicja systemu dystrybucji selektywnej wyraźnie mówi 
o stosowaniu systemu względem „towarów”, nie przesądzając jednak, jakie to mogą być towary, 
tzn. nie zawęża tej kategorii w żaden sposób. Również Wytyczne wskazują, że rozp. 330/2010 
wyłącza dystrybucję selektywną (tj. uznanie jej za antykonkurencyjne porozumienie) niezależnie 
od charakteru danego produktu82. Wytyczne wskazują tylko, że jeżeli charakter danego produktu 
nie wymaga dystrybucji selektywnej i występują znaczne skutki antykonkurencyjne prawdopodob-
nie takie porozumienie (wprowadzony system) nie skorzysta z wyłączenia.

Tym samym na gruncie tak skonstruowanych przepisów, zdaniem Autorów, należy dopuścić 
stosowanie systemu dystrybucji selektywnej do każdego produktu (choćby lizaka – Wijckmans, 
Tuytschaever, 2014, pkt 9.18), a tym samym nie tylko do produktu luksusowego, markowego czy 
złożonego technicznie. 

Nie zmienia to faktu, że charakter produktu (tj. nie każdego produktu) może jednak zdecy-
dować o uznaniu systemu za uprawnionego do wprowadzenia czysto jakościowej dystrybucji 
selektywnej, gdyż w przypadku jakościowej dystrybucji selektywnej dystrybutorzy dobierani są 
na podstawie obiektywnych kryteriów związanych z charakterem produktu. To wreszcie charakter 
produktu może przesądzić o uznaniu danego porozumienia za zgodne z warunkami ze sprawy 
Metro i tym samym niepodleganiu zakazowi wynikającemu z art. 101 ust. 1 TFUE. 

Jak długo system dystrybucji nie zawiera hardcore restrictions, ograniczenia w dystrybucji 
danego (jakiegokolwiek) produktu powinny mieć możliwość zwolnienia ich spod zakazu na pod-
stawie reguł de minimis czy też blokowo na gruncie rozp. 330/2010 i rozp. RM. Charakter produktu 
może mieć natomiast kluczowe znaczenie dla analizy indywidualnej, o ile zwolnienie wskazane 
wyżej nie będzie możliwe (np. ze względu na przekroczenie progów udziałów rynkowych). 

Wydaje się, że analizowane sprawy nie dotykają tej kwestii, tj. nie mówią wprost o możliwości 
zastosowania systemu dystrybucji selektywnej względem wszystkich produktów. W sprawie Coty 
TS mierzył się z tematyką luksusowych produktów. Sprawy Stihl oraz Guess obejmowały zakre-
sem swojej analizy produkty markowe. W tych sprawach organy nie kwestionowały wprowadzenia 

82 Wytyczne, pkt 176.
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systemu dystrybucji selektywnej względem tak określonych kategorii. Zasadniczo jedynie ze spra-
wy ASICS rygorystyczne podejście Bundeskartellamt wskazywało, że tylko luksusowe produkty 
mogą być takimi, co do których taki system może być stosowany. Takie podejście odbiega jednak 
od literalnego brzmienia defi nicji systemu dystrybucji selektywnej wskazanej powyżej i w ocenie 
Autorów nie aprobuje zasady zdefi niowanej w sprawie Metro, która – co należy jeszcze raz podkre-
ślić – pokazała jedynie, które produkty i w jakich okolicznościach mogą być przedmiotem systemu 
dystrybucji selektywnej, która w ogóle nie podpada pod analizę na gruncie art. 101 ust. 1 TFUE. 
Nie wykluczyła ona, zdaniem Autorów, uznania, że inne produkty („mniej wymagające”) mogą być 
dystrybuowane w ten sposób a ograniczenia nakładane na strony mogą być prawnie usprawied-
liwione czy to na zasadzie de minimis, czy to rozporządzeń blokowych lub oceny indywidualnej. 

O ile jednak żaden organ wprost nie wskazał też, że system dystrybucji selektywnej może być 
zastosowany względem każdego produktu, o tyle wniosek o szerokim podejściu do przedmiotu 
dystrybucji można pośrednio wyciągnąć z niektórych coraz bardziej „rozszerzających” wypowie-
dzi w analizowanych wcześniej sprawach. Na przykład w sprawie Coty TS wskazał, że „artykuły 
luksusowe – ze względu na swoje cechy szczególne i charakter – mogą wymagać wprowadze-
nia systemu dystrybucji selektywnej w celu zachowania ich jakości i zapewnienia odpowiedniego 
używania”83, jednak w żadnym miejscu nie stwierdził wprost, że możliwość stosowania systemu 
dystrybucji selektywnej jest ograniczona tylko do takich właśnie produktów. Co więcej, wniosek ten 
jeszcze bardziej wybrzmiewa, jeśli weźmiemy pod uwagę wyjaśnienia KE (DG Competition, 2018) 
wydane po sprawie Coty, w których KE wskazała, że „system dystrybucji selektywnej może być 
stosowany względem innych produktów niż produkty luksusowe, jak wskazywano w poprzednich 
rozstrzygnięciach TSUE84, tj. do produktów wysokiej jakości oraz produktów zaawansowanych 
technologii”. 

KE wskazała dodatkowo, że sprawa Coty tylko wyjaśniała, że „system dystrybucji selektyw-
nej może być zgodny z art. 101 ust. 1 TFUE również względem produktów luksusowych w celu 
zachowania luksusowego wizerunku tych produktów, pod warunkiem spełnienia kryteriów wska-
zanych w sprawie Metro”. Zdaniem Autorów nie oznacza to jednak wprowadzenia generalnej 
zasady, zgodnie z którą system dystrybucji selektywnej mógłby być stosowany wyłącznie do 
produktów luksusowych.

Podsumowując, mając na względzie przede wszystkim literalne brzmienie defi nicji systemu 
dystrybucji selektywnej w rozp. 330/2010 oraz sens Wytycznych, system dystrybucji selektyw-
nej może być zastosowany względem każdego produktu. Odmienne traktowanie zastosowania 
systemu dystrybucji selektywnej byłoby po prostu sprzeczne z rozp. 330/2010. Założyć trzeba, 
że gdyby intencją ustawodawcy było ograniczenie stosowania systemu dystrybucji selektywnej 
tylko do jednej (kilku) kategorii produktów, odzwierciedlone by to zostało w rozp. 330/2010, a już 
na pewno w samych Wytycznych, których założeniem jest pomoc przedsiębiorstwom w dokona-
niu przez nich własnej oceny porozumień w oparciu o unijne reguły prawa ochrony konkurencji. 

Niemniej Autorzy przyznają, że teza ta nie wynika w sposób oczywisty z przytaczanego orzecz-
nictwa. Zdaniem Autorów powinna ona zostać postawiona w ramach przeglądu rozp. 330/2010 
i Wytycznych poprzez wyraźne wskazanie tych zasad w nowym rozporządzeniu, choćby w preambule 

83 C-230/16 Coty, pkt 28.
84 Wyr. TS z 23.04.2009 w sprawie C-59/08 Copad SA v. Christian Dior couture SA i in., ECLI:EU:C:2009:260.
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do tegoż lub co najmniej w nowych Wytycznych. Niezwykle istotnym jest, ze względu na pewność 
prawną przedsiębiorców działających na rynku online, by nie musieli za każdym razem rozstrzy-
gać czy ich produkt jest wystarczająco luksusowy, zaawansowany technicznie czy markowy, by 
mógł korzystać z zasad (przywilejów) dystrybucji selektywnej. 

Oczywiście dużo łatwiej jest dostawcom dóbr luksusowych, zaawansowanych technicznie 
czy markowym zbudować system obiektywnych warunków ze względu na ich charakter i tym 
samym mogą mieć oni więcej możliwości zalegalizowania ich systemu. Warto, by ten przegląd 
rozp. 330/2010 podkreślił ową jedną różnicę wobec innych (niemarkowych czy nieskomplikowa-
nych) produktów w kontekście stosowania dystrybucji selektywnej i w konsekwencji ograniczeń 
tejże w kanale online. 

Zanim jednak KE dokona przeglądu rozp. 330/2010 i Wytycznych w ocenie Autorów przedsię-
biorcy muszą mieć świadomość, że bezpieczniejsze od strony prawnej jest stosowanie systemu 
dystrybucji selektywnej i ograniczeń z nim związanych w stosunku do produktów luksusowych, 
a także wysokiej jakości czy zaawansowanych technologicznie. Trudno całkowicie wykluczyć 
ryzyko, że Prezes UOKiK, korzystając z dorobku orzeczniczego TSUE czy KE85, mógłby być 
skłonny do stosowania takiego podejścia. Niemniej w przypadku ewentualnego zanegowania 
dopuszczalności stosowania tego systemu do innych produktów, przedsiębiorcy powinni liczyć 
na ostateczne podważenie takiego negatywnego stanowiska przed sądami, także przy wsparciu 
czy zaangażowaniu KE zapewniającej jednolite stosowanie unijnego prawa ochrony konkurencji 
(jak Autorzy wskazywali wyżej). 
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I. Wstęp
Temat dystrybucji i sprzedaży książek i ich związek z prawem konkurencji gościł już na łamach 

iKAR-a (Fidala, 2016). We wcześniejszym opracowaniu poruszono m.in. temat minimalnych cen 
odsprzedaży (retail price maintenance, RPM) oraz postulatów co do wprowadzenia ustawowej re-
gulacji cen odsprzedaży książek. Rynek książek elektronicznych (e-booków) i innych wydawnictw 
elektronicznych (e-wydań prasy oraz audiobooków) jest niewątpliwie silnie związany z rynkiem 
książki i prasy, lecz posiada wiele cech charakterystycznych dla rynków dystrybucji za pośredni-
ctwem Internetu (e-commerce). Jako zjawisko stosunkowo nowe w prawie konkurencji zasługuje 
z pewnością na odrębne omówienie.

W kontekście tematu przewodniego aktualnego numeru, tj. porozumień wertykalnych i spo-
sobów dystrybucji, analiza rynku e-booków prowadzi do interesujących konkluzji dotyczących 
sposobów dystrybucji treści elektronicznych za pośrednictwem platform internetowych.

Dodatkowo temat ten pozostaje aktualny w związku z planowaną nowelizacją Wytycznych 
Komisji w sprawie ograniczeń wertykalnych1, która, jak można się domyślać, będzie dotyczyć 
w dużej mierze dostosowania regulacji do sposobów dystrybucji przez Internet.

II. Ogólna charakterystyka rynku 
Przez książkę elektroniczną (e-booka) rozumie się zazwyczaj treść utworu zapisaną i od-

powiednio sformatowaną w formie elektronicznej, przeznaczoną do odczytania za pomocą od-
powiedniego oprogramowania zainstalowanego w urządzeniu mobilnym, komputerze lub innym 
urządzeniu elektronicznym umożliwiającym wizualizację utworu2.

Pierwsze e-booki pojawiły się na rynku już w latach 90. Jednak najbardziej dynamiczny3 ich 
rozwój przypada bezpośrednio po roku 2007, kiedy to Amazon wprowadził do sprzedaży czytnik 
w technologii e-papieru4 pod nazwą Kindle5. Kolejne lata to okres intensywnego upowszechniania 
się e-czytników (takich jak Amazon Kindle i jego kolejne wersje oraz konkurencyjne e-czytniki: 
Kobo6, Nook7 czy Sony LIBRIé8), a także innych elektronicznych urządzeń mobilnych, takich jak 
smartfony i tablety, które umożliwiają odczytanie e-booków i wyświetlenie ich treści w kolorze. 
Dopełnienie gamy urządzeń stanowią programy instalowane w komputerze stacjonarnym lub 
laptopie do wyświetlania treści e-booków na ekranie. E-booki są dystrybuowane w różnych forma-
tach, takich jak ePUB, Mobipocket (MOBI), AZW, a także – ob.ecnie w zdecydowanie mniejszym 
zakresie – PDF9.

1 Por. http://ec.europa.eu/competition/consultations/2018_vber/index_en.html (15.06.2019). 
2 Por. dec. KE z 5.07.2013 r., COMP/39.847/E-Books, pkt 20.
3 Szacuje się, że w latach 2009 i 2010, dynamika wzrostu sprzedaży e-booków wynosiła ponad 1000% rocznie (Manne i Rinehart, 2012).
4 E-papier (ang. E ink) to technologia biało-czarnego wyświetlacza imitującego papier, oparta na wykorzystaniu dodatnio naładowanych (białych) i ujem-
nie naładowanych (czarnych) kapsułek, które w zależności od potencjału elektrycznego układają się w czarne znaki grafi czne na białym tle.
5 Dec. KE z 25.7.2013 r., COMP/39.847/E-Books, pkt 22.
6 https://www.kobo.com/us/en (15.06.2019).
7 https://www.barnesandnoble.com/b/nook/_/N-1pbl (15.06.2019).
8 Wycofany ze sprzedaży.
9 Tradycyjnie najbardziej popularnym formatem dla wydawnictw elektronicznych był format PDF. U źródeł jego popularności leżał fakt, że pozwala on 
na zachowanie jednolitego wyglądu pliku na wyświetlaczu i po wydrukowaniu, niezależnie od platformy sprzętowo-programowej. PDF nie sprawdził się 
jednak w przypadku urządzeń mobilnych. Różna wielkość ekranów takich urządzeń spowodowała, że wyświetlenie całej strony pliku nie było możliwe, 
a jej skalowanie uciążliwe i niepraktyczne. W konsekwencji upowszechniły się tzw. formaty niestronicowane, takie jak ePUB oraz Mobipocket. Publikacje 
w formatach niestronicowanych pozwalają na skalowanie czcionki i dostosowywanie jej do wielkości wyświetlacza przy zachowaniu treści i pozostałej 
zawartości e-booków.
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Mimo postępującej digitalizacji książek, nie wydaje się, aby w najbliższym czasie doszło 
do wyparcia z rynku tradycyjnych książek10. Czytelnicy nadal bardzo wyraźnie wiążą czytanie 
z książką papierową11.

Model dystrybucji i sprzedaży e-booków pozostał w wielu aspektach niezmieniony w porów-
naniu z wydawnictwami tradycyjnymi (papierowymi), pomimo oczywistych różnic technologicz-
nych. W literaturze (Linklater, 2012, s. 1; Picker, 2009, s. 12) zwraca się uwagę na następujące 
cechy dystrybucji e-booków:
– wydawcy zachowują nadal centralną rolę w dystrybucji książki elektronicznej i pozostają po-

średnikiem między autorami a czytelnikami; większość autorów podpisuje umowy wydawnicze 
z wydawcami; pewną rolę zaczyna wprawdzie odgrywać samodzielne publikowanie, ale jest 
to jak na razie zjawisko stosunkowo mało istotne (por. punkt IV.3); 

– ze względu na obniżenie kosztów publikacji e-booków częściowo zmienia się też rola wy-
dawcy jako tzw. strażnika lub fi ltra (gatekeeper); wydawca może pozwolić sobie na większe 
ryzyko i nie musi zgadywać czy dana pozycja stanie się bestsellerem i będzie sprzedawać 
się w konkretnych lokalizacjach geografi cznych (księgarniach); publikacja elektroniczna nie 
wiąże się z kosztami tradycyjnego druku, magazynowania, logistyki, dystrybucji i sprzeda-
ży fi zycznych nośników. Jest de facto publikacją na żądanie (on demand), której kopia jest 
tworzona wtedy, gdy czytelnik decyduje o jej zakupie (Picker, 2009, s. 12); niższe koszty 
publikacji oznaczają większą liczbę pozycji na rynku, co umożliwia wydawcom przerzucenie 
na konsumentów decyzji co do wyboru treści, które chcą zakupić i przeczytać12;

– zdecydowana większość wydawców tradycyjnych jest obecnie aktywna również na rynku 
e-booków13; jednak nie wszyscy wydawcy i dystrybutorzy e-booków dysponują sklepami 
stacjonarnymi (brick and mortar). 

– dystrybucja e-booków nie wymaga infrastruktury wymaganej do sprzedaży przez Internet 
(e-commerce), takiej jak powierzchnie magazynowe i system wysyłkowy, co jeszcze bardziej 
obniża koszty;

– nie wszyscy wydawcy e-booków posiadają własną internetową platformę sprzedażową (inte-
gracja wertykalna); część z nich korzysta z usług platform elektronicznych (takich jak Amazon 
lub Apple iBookstore);

– wiele fi rm aktywnych na rynku występuje w podwójnej roli jako dostawca technologii (e-czyt-
ników) oraz treści (e-booków); dodatkowo dostawca e-czytników może dążyć do stworzenia 
zintegrowanego środowiska sprzętowo-programowego, łącząc sprzedaż e-czytników z ofe-
rowaniem e-booków tylko we własnym formacie i z zabezpieczeniami pozwalającym na od-
czytaniem treści wyłącznie na kompatybilnym e-czytniku14; 

10 Dec. KE z 25.7.2013 r., COMP/39.847/E-Books, pkt 101–102.
11 W badaniu przeprowadzonym w 2011 r. 78% Niemców oświadczyło, że nie chce czytać książek z ekranu, a 85% „uwielbiało książki tradycyjne 
i uważało, że urządzenie mobilne nie zapewnia tego samego doświadczenia z czytania”.
12 Taka zupełna swoboda czytelnika może być też złudna, ponieważ rolę gatekeepera częściowo przejmują wyszukiwarki internetowe lub algorytmy 
sugerujące pozycje do przeczytania na podstawie dotychczasowej historii lektur danego czytelnika. 
13 Zgodnie z szacunkami, od 70 do 87% wydawców jest aktywna na rynku dystrybucji e-booków na głównych rynkach językowych, takich jak Niemcy, 
Francja, Wielka Brytania, Holandia, Hiszpania (European and International Booksellers Federation, 2016).
14 Przykładem takiego działania jest promowanie własnego formatu e-book AZW na czytniki Kindle przez Amazon. Należy jednak zaznaczyć, że 
Amazon umożliwia również odczytanie plików innych dostawców (typ plików Mobi), aczkolwiek jest on nieco utrudniony. Zgodnie z postanowieniami 
umowy licencyjnej użytkownik Kindle nie może obejść zabezpieczeń Digital Rights Management System (DRMS) ani dokonywać inżynierii wstecznej 
czytnika lub oprogramowania.
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– e-book często jest charakteryzowany jako usługa, a nie towar; książki elektroniczne mogą 
być sprzedawane na zasadzie licencji15; w związku z powyższym, występują też znaczne 
różnice w stawkach podatku VAT naliczanego w związku ze sprzedażą e-booków w porówna-
niu z wydawnictwami tradycyjnymi, które w wielu krajach korzystają z obniżonej stawki VAT;

– Użytkownicy e-czytników wykazują większą tendencję do zakupu książek elektronicznych 
aniżeli do ich wypożyczania, w porównaniu z czytelnikami wydawnictw tradycyjnych, którzy 
częściej wypożyczają książki16.

III. Rynki właściwe 
Analiza systemów dystrybucji e-booków z punktu widzenia prawa konkurencji nie będzie kom-

pletna bez zaproponowania defi nicji rynku właściwego. Praktyka decyzyjna Komisji Europejskiej 
oraz krajowych organów ochrony konkurencji jest w tym zakresie bogata, szczególnie w sprawach 
z zakresu kontroli koncentracji przedsiębiorstw aktywnych na rynkach dystrybucji i sprzedaży 
tradycyjnych (papierowych) wydawnictw książkowych. Należy jednak zauważyć, że korzystanie 
wprost z defi nicji wypracowanych na potrzeby kontroli koncentracji nie będzie uzasadnione we 
wszystkich przypadkach ustalania rynku właściwego na potrzeby porozumień antykonkurencyjnych.

1. Ustalenie rynku właściwego w prawie UE

Komisja Europejska dokonała szczegółowej analizy rynków związanych z tradycyjnymi książ-
kami w sprawach koncentracyjnych17 i przyjęła zasadę, że dla wyodrębnienia rynku właściwego, 
istotne znaczenie ma język publikacji. Komisja traktuje język publikacji jako podstawowe kryterium 
defi niujące rynek asortymentowy sprzedaży książek. 

Ponadto, rynki asortymentowe, na których aktywni są wydawcy i dystrybutorzy książek, po-
winny odpowiadać głównym etapom „cyklu dystrybucyjnego” książki. W ten sposób wyodrębniono:
(i) rynek pozyskiwania krajowych i zagranicznych praw do publikacji książek;
(ii) rynek sprzedaży książek dla pośredników (takich jak księgarnie, sieci księgarskie oraz mar-

kety i hipermarkety);
(iii) rynek sprzedaży książek do odbiorców ostatecznych (na którym mogą być aktywni zarówno 

pośrednicy (dystrybutorzy), jak i sami wydawcy)18.
Powyższe rynki mogą podlegać dalszemu podziałowi z punktu widzenia treści książek będących 

przedmiotem obrotu i obejmować np.: (a) beletrystykę (wydania pełnoformatowe); (b) beletrysty-
kę (wydania kieszonkowe); (c) książki dla dzieci; (d) literaturę faktu; (e) komiksy; (f) podręczniki 
szkolne; (g) książki akademickie i wydawnictwa profesjonalne oraz (h) wydawnictwa elektroniczne. 
Treść przytoczonych decyzji Komisji może wskazywać, że dalsza segmentyzacja rynku książek 
nie jest wykluczona (szczególnie ze względu na rodzaj książek). 

Wskazany podział stanowi oczywiście duże uproszczenie. Z punktu widzenia odbiorcy osta-
tecznego poszczególne tytuły nie stanowią substytutów względem siebie. Komisja przyznaje, że 

15 W przypadku wydawnictw elektronicznych nie dochodzi do wyczerpania praw autorskich i w konsekwencji nie funkcjonuje w UE rynek używanych 
e-booków.
16 Według badań Pew Research Center tylko 12% posiadaczy e-czytników wypożyczyło e-booki z biblioteki, a 58% posiadaczy kart bibliotecznych nie 
wiedziało czy ich biblioteka wypożycza e-booki. Zob. http://www.pewinternet.org/2012/06/22/libraries-patrons-and-e-books/ (15.06.2019).
17 Dec. KE z 7.01.2004 r., COMP/M.2978 Lagardere/Natexis/VUP i dec. KE z 15.10.2007 r., COMP/M.4611 EGMONT/BONNIER;
18 Dec. KE z 7.01.2004 r., COMP/M.2978 Lagardere/Natexis/VUP, pkt 12.
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w większości przypadków książki stanowią całkowicie oryginalne dzieła, które nie mogą być ze 
sobą porównywane19. Potencjalnie jedynie książki dotyczące tego samego tematu w określonej 
dziedzinie (np. wydawnictwa encyklopedyczne lub podręczniki) i zawierające zbliżoną meryto-
rycznie treść (np. według uznanego stanu wiedzy w danej dziedzinie), mogą być faktycznie trak-
towane jako towary o charakterze substytucyjnym. Na potrzeby ustalenia rynku właściwego fakt 
ten jest jednak pomijany.

Cytowane powyżej decyzje, wydane jeszcze przed erą mobilnych urządzeń elektronicznych, 
sygnalizowały20, że Komisja może traktować rynki sprzedaży hurtowej i detalicznej e-booków jako 
odrębne rynki asortymentowe, różniące się od rynków książek tradycyjnych. 

W swoich najnowszych decyzjach, Komisja jednoznacznie traktuje już rynek dystrybucji deta-
licznej e-booków (w danym języku) jako rynek odrębny od rynku dystrybucji książek tradycyjnych21. 

Trybunał Sprawiedliwości UE przyjmuje bardziej uproszczone podejście w odniesieniu do 
rynków dystrybucji książek papierowych. Stoi na stanowisku, że rynek asortymentowy obejmuje 
wszystkie książki w danym języku i na tym etapie kończy analizę rynku właściwego, nie rozróż-
niając dalszych podkategorii rynków według typów książek22. Trybunał nie wypowiadał się jednak 
do tej pory czy wydawnictwa elektroniczne stanowią oddzielny rynek asortymentowy.

Rynek geografi czny w decyzjach Komisji jest określany jako rynek obejmujący obszar językowy 
w ramach UE albo EOG (np. dla języka francuskiego – Francja, francuskojęzyczna część Belgii 
i Luksemburga (UE) oraz ewentualnie francuskojęzyczna część Szwajcarii (EOG)23). W przypadku 
języka niemieckiego byłby to obszar Niemiec, Austrii (UE) oraz ewentualnie niemieckojęzycznej 
części Szwajcarii. Wyjątkiem od zasady językowej jest rynek sprzedaży podręczników szkolnych 
oraz książek prawniczych (w zakresie prawa krajowego), które z uwagi swoją treść (odpowiadają-
cą programom szkolnym w danym państwie albo dotyczącą systemu prawnego danego państwa) 
są co do zasady rynkami krajowymi24.

W kontekście rynku geografi cznego, warte podkreślenia są dwie dodatkowe kwestie. Po pierw-
sze, część państw członkowskich wprowadziło regulacje dotyczące sztywnych cen odsprzedaży 
(takie jak np. Loi Lang25 we Francji czy niemiecka ustawa Buchpreisbindungsgesetz26) (Fidala, 
2016, s. 8). Regulacje te stopniowo zostały również rozszerzone na e-booki (np. we Francji27 
i Niemczech28). Stąd w dyskusjach dotyczących określenia rynku właściwego pojawia się też 
argument o konieczności ograniczenia rynku geografi cznego do rynku krajowego ze względu na 
regulacje prawne. Po drugie, sprzedaż e-booków opiera się na licencjonowaniu treści chronionych 
prawami autorskimi. Ze względu na zasadę terytorialności praw autorskich, licencje na publikacje 
książek (oraz e-booków w szczególności) są przyznawane na rynki krajowe, co mogłoby świadczyć 
19 Dec. KE z 25.11.1981 r., 82/123/EWG, (IV/428 – VBBB/VBVB), pkt 62.
20 Komisja nie zajęła się w sprawie Lagardere/Natexis/VUP rynkami pozyskiwania praw do publikacji e-booków, sprzedaży e-booków na rzecz pośred-
ników oraz sprzedaży e-booków do odbiorców ostatecznych, bowiem uczestnicy koncentracji nie byli aktywni na tych rynkach.
21 Dystrybucja detaliczna e-booków po angielsku i niemiecku do konsumentów w EOG – Komunikat Komisji z 26.01.2017 r., sprawa AT.40153 – 
E-book MFNs (Dz.Urz. UE 2017 C 26/02).
22 Wyr. ETS z 17.01.1994 r. w połączonych sprawach C-43/82 i 63/83 Vereniging ter Bevordering van het Vlaamse Boekwezen(VBVB) łącznie z Vereniging 
ter Bevordering van de Belangen des Boekhandels (VBBB) v. Komisja, ECLI:EU:C:1984:9, pkt 58.
23 Dec. KE z 7.01.2004 r., COMP/M.2978 Lagardere/Natexis/VUP, pkt 296.
24 Wyjątkiem w tym zakresie byłyby natomiast podręczniki i książki z zakresu prawa europejskiego.
25 Ustawa 81-766 z 10.08.1981 r. w sprawie cen książek (Loi relative au prix du livre).
26 Ustawa Buchpreisbindungsgesetz z 2.09.2002 r. (BGBl. I S. 3448).
27 Ustawa 2011-590 z 26.05.2011 r. w sprawie cen książek cyfrowych (La loi sur le prix du livre numérique).
28 § 2 (1) pkt 3 ustawy Buchpreisbindungsgesetz w brzmieniu ustalonym na podstawue ustawy zmieniającej z 31.07.2016 r. (BGBl. I S. 1937).
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o krajowym charakterze rynku geografi cznego. Argument o krajowym zasięgu rynków geografi cz-
nych został zaakceptowany przez Komisję w niektórych przypadkach, szczególnie w odniesieniu 
do państw, w których językami urzędowymi są mało popularne języki, używane faktycznie tylko 
na terytorium tego państwa. Jednakże w odniesieniu do języków powszechnie używanych, takich 
jak angielski, praktyka Komisji zmierza w kierunku rozszerzenia rynku geografi cznego na rynek 
co najmniej całego EOG.

Podsumowując, rynek asortymentowy w ujęciu Komisji Europejskiej dla celów koncentracyj-
nych będzie obejmować jeden z trzech etapów cyklu sprzedażowego e-booków w danym języku, 
tj. (1) nabywanie praw do publikacji; (2) dystrybucję e-booków do pośredników i (3) dystrybucję 
e-booków do czytelników, z ewentualnym dalszym podziałem tych rynków według rodzajów publi-
kacji. Z kolei rynek geografi czny będzie obejmował obszar językowy odpowiadający językowi wy-
dawnictwa elektronicznego w ramach EOG bądź też będzie charakteryzowany jako rynek krajowy.

2. Ustalenie rynku właściwego w praktyce Prezesa UOKiK

W orzecznictwie Prezesa UOKiK w sprawach koncentracyjnych można natknąć się również 
na decyzje dotyczące rynku sprzedaży książek oraz e-booków. Według Prezesa UOKiK, w aspek-
cie asortymentowym, należy wyróżnić rynek sprzedaży detalicznej książek niespecjalistycznych 
oraz grupę rynków sprzedaży detalicznej książek specjalistycznych i podręczników szkolnych. 
Podział na książki niespecjalistyczne i specjalistyczne (oraz podręczniki) został dokonany ze 
względu na różne grupy odbiorcze, rodzaj zaspokajanych potrzeb i cel zakupu. Książki niespe-
cjalistyczne zaspokajają mianowicie podstawowe potrzeby poznawcze, dostarczają rozrywki i są 
formą spędzania wolnego czasu. Obejmują one tzw. literaturę głównego nurtu (w szczególności 
beletrystykę, literaturę popularno-naukową, literaturę faktu, poradniki)29. 

Książki specjalistyczne natomiast obejmują publikacje, które są kupowane przez konsumen-
tów nie ze względu na ich gusta i preferencje dotyczące spędzania wolnego czasu, ale (przede 
wszystkim) ze względu na wykonywaną przez nich pracę30. Książki specjalistyczne zawierają 
wiedzę fachową z różnych dziedzin, takich jak prawo, rachunkowość, medycyna, nauki techniczne 
itp. Są one nabywane w celu zdobycia wiadomości niezbędnych do wykonywania przez nabywcę 
pracy zawodowej31. 

Ponadto, od książek specjalistycznych i niespecjalistycznych została wyodrębniona grupa 
obejmująca podręczniki szkolne. Stanowi ona odrębny rynek ze względu na fakt, że podręczniki 
są kierowane do bardzo precyzyjnie określonego grona odbiorców – uczniów, a popyt na po-
szczególne podręczniki nie wynika ze swobodnych decyzji konsumentów, ale jest konsekwencją 
obowiązku szkolnego dzieci i młodzieży oraz decyzji podejmowanych przez placówki dydaktyczne. 
W przypadku podręczników, ich zakup wynika z rodzaju pobieranej przez dzieci i młodzież edukacji.

Prezes UOKiK uznał ponadto, że z uwagi na brak wystarczającej substytucyjności popytowej 
z rynku książek powinny zostać wyłączone publikacje w innej postaci niż drukowana, w szczegól-
ności audiobooki i e-booki. Argument o braku substytucyjności wynika z konieczności dokonania 
inwestycji początkowej przez zakup urządzeń i oprogramowania do korzystania z e-booków.

29 Dec. Prezesa UOKiK z 3.02.2011 r., DKK 12/11 (Empik /Merlin.pl), s. 11.
30 Ibidem, s. 11.
31 Ibidem, s. 8.
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Za geografi czny rynek właściwy dla rynku detalicznej sprzedaży książek papierowych zarówno 
specjalistycznych, jak i niespecjalistycznych, ze względu na odmienne preferencje i upodobania 
konsumentów, wysokie koszty transportu w stosunku do ceny oferowanych produktów oraz ogra-
niczenia językowe, uznano rynek krajowy. 

Prezes UOKiK nie zdefi niował rynku właściwego w odniesieniu do e-booków. Można natomiast 
domniemywać, że ze względu na specyfi kę polskiego rynku e-booków publikowanych w języku 
polskim, taki rynek obejmowałby również rynek krajowy.

Należy podkreślić, że opisywana powyżej decyzja Prezesa UOKiK liczy już ponad 8 lat. W tym 
czasie, rynek e-booków w Polsce rozwijał się bardzo dynamicznie32, a dostępność urządzeń 
elektronicznych pozwalających na dostęp do e-booków wzrosła istotnie. Dlatego też, w opinii au-
tora, w obecnych realiach wyodrębnienie rynku e-booków i oddzielenie go od rynku wydawnictw 
tradycyjnych byłoby jak najbardziej uzasadnione.

3. Ustalenie rynku właściwego w decyzjach Departamentu Sprawiedliwości USA

W sprawach antytrustowych, amerykański Departament Sprawiedliwości jednoznacznie uznał 
rynek e-booków za odrębny rynek asortymentowy. Stwierdził, że mimo tej samej treści książki 
tradycyjnej i e-booka, e-booki mają następujące cechy decydujące o ich unikalności:
– odmienna jest natychmiastowa dostępność e-booka po jego zakupie; e-booki mogą być za-

kupione i pobrane na urządzenia elektroniczne w dowolnym czasie i miejscu, jedynie pod 
warunkiem posiadania dostępu do Internetu;

– e-czytniki są kompaktowe, łatwe do przeniesienia i mieszczą tysiące książek;
– e-booki wymagają natomiast odpowiedniej technologii (oprogramowania i sprzętu); nie-

zbędny jest zakup czytnika e-booków (lub innego urządzenia mobilnego), dlatego czytelnik 
musi najpierw ponieść koszty zakupu takiego urządzenia; inwestycja w technologię stano-
wi więc barierę, która sprawia, że nie występuje substytucyjność wydawnictw tradycyjnych 
z wydawnictwami elektronicznymi (Linklater, 2012, s. 8); wydaje się jednak, że w związku 
z upowszechnieniem wielofunkcyjnych urządzeń mobilnych (takich jak smartfony i tablety), 
ten argument prawdopodobnie będzie tracił coraz bardziej na znaczeniu, aczkolwiek czytniki 
e-booków jak na razie górują nad innymi urządzeniami wygodą użytkowania;

– czytniki e-booków oferują dodatkowe funkcje niedostępne w przypadku tradycyjnych wydaw-
nictw; funkcje te obejmują m.in.: możliwość zmiany wielkości czcionki, podświetlenie stron, 
bezpośredni dostęp do słowników, możliwość zaznaczenia fragmentów tekstu, wprowadzenia 
adnotacji i dzielenia się za pośrednictwem mediów społecznościowych33.
Zdaniem Departamentu Sprawiedliwości nie istnieją realne i sensowne substytuty dla e-booków. 
Ponadto, Departament Sprawiedliwości uznał, że rynkiem właściwym geografi cznie jest 

obszar Stanów Zjednoczonych, na które przyznawane są licencje na e-booki. O takim wymiarze 
świadczy również praktyka sprzedawców, którzy na potrzeby sprzedaży w USA tworzą oddzielne 
sklepy internetowe34.
32 Zgodnie z szacunkami Instytutu Książki wartość sprzeży e-booków w 2017 r. wyniosła 85 mln złotych, co stanowi ok. 3–4% całego rynku wydawni-
czego oraz wzrost o 13,3 % w stosunku do 2016 r. (The Polish Book Market, 2017, s. 13).
33 Skarga Departamentu Sprawiedliwości z 11.04.2012 r., United States of America v. Apple, Inc., Hachette Group, Inc., HarperCollins Publishers L.L.C., 
Verlagsgruppe Georg von Holtzbrink GmbH, Holtzbrinck Publishers LLC, d/b/a Macmillan, The Penguin Group, a Division of Pearson PLC, Penguin 
Group (USA), Inc. i Simon & Schuster, Inc., sprawa 1:12-cv-02826-UA, s. 99.
34 Ibidem, s. 100.
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IV. Modele dystrybucyjne
Sposób funkcjonowania rynku dystrybucji i sprzedaży e-booków dzieli się na okres przed i po 

2010 roku. Rok ten jest bowiem cezurą czasową, zakreśloną przez wprowadzenie do sprzedaży 
iPada przez fi rmę Apple. Oznacza jednocześnie kres hegemonii fi rmy Amazon na rynku sprzeda-
ży e-booków w Stanach Zjednoczonych35 i w niektórych państwach europejskich36. Porównanie 
celów funkcjonowania tych dwóch fi rm pozwala na zrozumienie różnic w przyjętych modelach 
dystrybucji treści cyfrowych. 

Amazon jest przede wszystkim fi rmą handlową, która rozpoczęła swoją działalność od sprze-
daży książek w Internecie. Jako detalista, Amazon, w naturalny sposób rozszerzył ofertę o treści 
cyfrowe i wprowadził do sprzedaży e-czytniki przede wszystkim po to, aby klienci dysponowali 
technologią do korzystania z e-booków. Kindle jest co do zasady urządzeniem tylko o jednym 
przeznaczeniu – umożliwia czytanie e-booków. Przychody Amazon opierają się na sprzedaży 
treści cyfrowych, a nie sprzedaży e-czytników (Manne i Rinehart, 2012, s. 18). 

Zainteresowanie Apple’a rynkiem e-booków ma zgoła odmienne podłoże. Apple jest fi rmą 
technologiczną, która chce zachęcić klientów do kupna swoich produktów, takich jak iPad lub 
iPhone, przez atrakcyjną ofertę treści cyfrowych (w tym e-booków) na takie urządzenia. iPad jest 
platformą elektroniczną o szeregu zastosowań, wśród których korzystanie z e-booków ma sto-
sunkowo niewielkie znaczenie i odpowiada za małą część przychodów Apple. Apple przyznało 
nawet, że oferta e-booków nie była szczególnie istotna z punktu widzenia sukcesu iPada37 (Manne 
i Rinehart, 2012, s. 18). Być może, najbardziej widocznym aspektem tego podejścia jest fakt, że 
Apple zezwoliło na oferowanie przez Amazon aplikacji Kindle na urządzenia iPhone i iPad (kon-
kurującej z analogiczną aplikacją Apple), umożliwiając tym samym dostęp do e-booków zakupio-
nych od Amazon na urządzeniach Apple’a. Jak widać zatem, Apple najbardziej zależy na tym, 
aby móc pochwalić się możliwością udostępniania e-booków (dowolnego dostawcy) na swoich 
urządzeniach mobilnych.

Wskazane różnice założeń biznesowych mają istotny wpływ na zakres kontroli, którą każda 
z wymienionych fi rm chce wywierać na cenę treści elektronicznych udostępnianych na jej urzą-
dzeniach. Przedsiębiorstwa handlowe (takie jak Amazon) zmierzają do ścisłej kontroli polityki 
cenowej towarów (w omawianym przypadku treści cyfrowych, takich jak e-booki) jako głównego 
źródła swoich przychodów. Z kolei, fi rmy technologiczne (takie jak Apple) mogą pozwolić sobie 
na swobodniejszą kontrolę cen i pozostawienie polityki cenowej w gestii dostawców treści, gdyż 
główne źródło przychodów Apple leży we własnej technologii, a nie sprzedaży towarów lub treści 
elektronicznych stron trzecich. 

Opisane powyżej cele przejawiają się w przyjętych modelach dystrybucyjnych: tzw. modelu 
hurtowym i modelu agencyjnym.

35 Nie oznacza to jednak, że Amazon nie ma silnej pozycji na tym rynku. Wprawdzie jego udział rynkowy w sprzedaży e-booków w USA spadł z pozio-
mu 90% w roku 2010, to jednak udział ten wynosił w 2012 r. 65%, w porównaniu z 10% po stronie Apple. Więcej informacji na temat związków między 
amerykańskim prawem antytrustowym a praktykami rynkowymi Amazon można znaleźć w publikacji Khan (2017).
36 W Niemczech udział rynkowy Amazon w rynku sprzedaży e-booków to nadal ok. 50%, por. Komunikat Bundeskartellamt z 20.01.2017 r. w sprawie 
koncentracji Rakuten i Tolino. Pozyskano z: https://www.bundeskartellamt.de/SharedDocs/Meldung/DE/Pressemitteilungen/2017/20_01_2017_Tolino_
rakuten.html (24.03.2019).
37 Sprzedaż e-booków generuje zaledwie ok. 0,0005% przychodów Apple.
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1. Model hurtowy

Książki w wersji papierowej od zawsze były sprzedawane w tzw. modelu hurtowym. W tym 
modelu wydawcy sprzedają książki do detalistów po cenie hurtowej (cenie cennikowej albo suge-
rowanej cenie detalicznej pomniejszonej o rabaty przyznane detaliście38). Jednocześnie wydawca 
wskazuje na okładce książki sugerowaną cenę detaliczną. Detaliści mają swobodę, jeśli chodzi 
o ustalenie ostatecznej ceny sprzedaży. Z uwagi na nadrukowaną na książce sugerowaną cenę 
detaliczną, cena ta może (przynajmniej na początku sprzedaży danego tytułu) stać się ostateczną 
ceną detaliczną (Manne i Rinehart, 2012). W praktyce nie jest to jednak reguła39. Różni sprze-
dawcy detaliczni mogą stosować różne ceny tych samych książek, co w teorii powinno prowadzić 
do konkurencji cenowej na poziomie detalicznym.

Wynagrodzeniem wydawcy jest pobierana od detalisty cena hurtowa (jest to zazwyczaj 
ok. 50% do 60% rekomendowanej detalicznej ceny sprzedaży). Wynagrodzenie należne wydawcy 
jest w tym modelu stałe i nie jest uzależnione od faktycznej ceny detalicznej. Sprzedawca deta-
liczny może dowolnie stosować własną politykę cenową rabatową i udzielać własnych rabatów 
na rzecz konsumentów, kosztem swojej marży.

Model hurtowy utrzymuje się na rynku wydawnictw tradycyjnych, ale jest też stosowany 
w odniesieniu do e-booków. Wprawdzie e-booki nie posiadają zazwyczaj sugerowanej ceny deta-
licznej, niemniej jednak wydawca informuje detalistów o sugerowanych cenach detalicznych i na 
podstawie tej ceny (po odliczeniu rabatów) jest ustalana cena hurtowa. Podobnie jak w przypadku 
wydawnictw tradycyjnych, sprzedawca detaliczny (np. operator platformy) swobodnie decyduje 
o cenach detalicznych, a ustalona przezeń cena, za jaką będzie udostępniać pliki swoim klientom, 
nie ma wpływu na wysokość wynagrodzenia wydawcy. Jak się wydaje, w przypadku e-booków, 
skłonność detalistów do konkurowania w zakresie ceny powinna być większa, ze względu na brak 
tradycyjnych obciążeń, takich jak koszty druku czy magazynowania.

W przypadku wydawnictw tradycyjnych, książki stają się własnością sprzedawcy detalicz-
nego, który następnie dokonuje ich odsprzedaży. Odmianą tego modelu jest sprzedaż z zastrze-
żeniem prawa własności albo komis. W przypadku dystrybucji plików elektronicznych, w którym 
nie ma potrzeby wcześniejszej dostawy książki do punktu sprzedaży, a wykonanie kopii pliku 
i jego sprzedaż następuje „na żądanie” klienta, popularnym modelem jest właśnie komis, w któ-
rym sprzedawca detaliczny dokonuje sprzedaży pliku elektronicznego w imieniu własnym, lecz 
na rzecz wydawcy. Wynagrodzenie (hurtowe) przysługuje wydawcy od każdego pliku elektronicz-
nego udostępnionego klientowi.

2. Model agencyjny

Model agencyjny opiera się na innych założeniach. Zakłada on istnienie relacji między zle-
ceniodawcą i jego agentem oraz dążenie przez nich do tego samego celu – jest nim dokonanie 
przez agenta sprzedaży towaru zleceniodawcy za możliwie najwyższą cenę40 (Posner, 2010).

38 Cena cennikowa może również podlegać obniżeniu o rabaty. Takie rabaty będą jednak niższe niż w przypadku, gdy ceną wyjściową dla ustalenia 
cen hurtowych jest sugerowana cena detaliczna.
39 Z wyjątkiem regulacji ustawowych dotyczących cen odsprzedaży książek, o których wspomniano powyżej.
40 Wizja realizacji tego celu może jednak się różnić. Zleceniodawcy zależy na możliwie dużym zaangażowaniu agenta w celu uzyskania jak najwyższej 
ceny. Agentowi zależy na możliwie małym zaangażowaniu i stosunkowo wysokim profi cie i dlatego może być skłonny do poświęcenia części zysków, 
jeśli wiąże się to ze znaczącym zmniejszeniem jego zaangażowania w proces sprzedaży.
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Zachętą dla agenta do podejmowania starań na rzecz sprzedaży jest wynagrodzenie prowizyj-
ne, ustalone jako procent od ceny detalicznej. Wysokość prowizji jest ustalana z wyprzedzeniem 
na etapie zawierania umowy między zleceniodawcą a agentem. 

W kontekście treści cyfrowych, zadanie agenta jest ułatwione. W rzeczywistości zapewnia 
on zleceniodawcy (np. wydawcy e-booków) bezpośredni dostęp do swoich klientów (np. użytkow-
ników platformy zakupowej) oraz ewentualnie dba o kwestie promocji i reklamy. Wydawca dzięki 
sprzedaży przy wykorzystaniu platformy cyfrowej ma możliwość kontrolowania cen sprzedaży, 
dlatego w modelu agencyjnym na rynkach sprzedaży treści cyfrowych zleceniodawca ustala także 
cenę detaliczną (Abhishek, Jerath i Zhang, 2015).

Z punktu widzenia prawnego, w modelu agencyjnym, e-booki są sprzedawane bezpośrednio 
przez wydawcę na rzecz konsumenta/odbiorcy ostatecznego za pośrednictwem platformy ofero-
wanej przez agenta. Sprzedawca detaliczny (agent) świadczy usługę pośrednictwa i nie sprzedaje 
towarów (nie uzyskuje prawa własności książek w celu dalszej odsprzedaży). Negocjacje między 
agentem a wydawnictwem dotyczą w związku z tym wysokości prowizji, a nie wysokości rabatów.

Przejście do modelu agencyjnego oznacza zachowanie kontroli nad ceną detaliczną przez 
wydawcę. Model ten uniemożliwia bowiem rabatowanie na poziomie detalicznym przez agenta. 
Detalista nie ma prawa samodzielnie stosować rabatów lub promocji. Wynagrodzenie wydawcy 
(cena detaliczna minus prowizja pośrednika) pozostaje w bezpośrednim związku z faktyczną ceną 
detaliczną. Ze względu na kontrolę wykonywaną przez wydawnictwo, ceny e-booków pozostają 
z reguły takie same na wszystkich platformach sprzedażowych, wydawca nie ma bowiem interesu 
w tym, aby promować sprzedaż na jednej z nich, kosztem pozostałych (zakładając, że sprzedawca 
nie kontroluje żadnej z tych platform).

3. Model bez pośredników

Nowym modelem publikacji książek, w tym e-booków jest model samodzielnego publikowania 
utworów przez autorów, bez pośrednictwa wydawców. Jest to możliwe dzięki platformom takim, jak 
Kindle direct publishing41 lub Kobo writing style42. Autor, wybierający model samodzielnej publika-
cji, odpowiada we własnym zakresie za przygotowanie edytorskie, promocję i ustalenie warunków 
sprzedaży swoich utworów. Platforma zapewnia tylko utrzymywanie danej pozycji w swojej ofercie.

Platformy sprzedażowe oferują autorom publikującym bezpośrednio w ich systemie dystry-
bucyjnym atrakcyjne warunki fi nansowe. Wynagrodzenie autorskie w takim modelu może sięgać 
nawet 70% ceny detalicznej pomniejszonej o VAT i koszty dostawy43, przekraczając kilkukrotnie 
wynagrodzenie uzyskiwane od wydawców w tradycyjnych modelach wydawniczych. Nic zatem 
dziwnego, że pierwsza inicjatywa tego typu propagowana przez Amazon spotkała się gwałtowną 
reakcją wydawnictw44.

41 Por. https://kdp.amazon.com/en_US (15.06.2019).
42 Por. https://www.kobo.com/us/en/p/writinglife (15.06.2019).
43 Por. warunki wynagrodzeń autorskich oferowanych przez Amazon: https://kdp.amazon.com/en_US/help/topic/G200634500 (15.06.2019).
44 Jak stwierdził jeden z dyrektorów Penguin USA, „jestem teraz jeszcze bardziej przekonany, że potrzebujemy sensownej alternatywy dla 
Amazon, w przeciwnym razie ten nonsens będzie trwał i sytuacja będzie się pogarszać”. Pozew Departamentu Sprawiedliwości USA z 11.04.2012 r., 
nr 1:12-cv-02826-UA, pkt 70.



4848 Wojciech Łyszczarz            Modele dystrybucji treści elektronicznych na przykładzie rynku e-booków

internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 2019, nr 4(8)        www.ikar.wz.uw.edu.pl        DOI: 10.7172/2299-5749.IKAR.4.8.2

V. Sprawa „Wielkiej Piątki” i Apple
Zainteresowanie organów antymonopolowych rynkiem e-booków jest ściśle związane 

z działaniami tzw. Wielkiej Piątki w sektorze wydawniczym w czasie, kiedy dokonywała się re-
wolucja w technologii e-booków (lata 2007–2010). „Wielka Piątka” to pięć największych wydaw-
nictw w Stanach Zjednoczonych, do których zaliczają się: Hachette Livre SA (dalej: Hachette), 
HarperCollins Publishers Limited and HarperCollins Publishers, L.L.C (dalej: Harper Collins), 
Georg von Holtzbrinck GmbH & Co. KG oraz Verlagsgruppe Georg von Holtzbrinck GmbH (dalej: 
Holtzbrinck/Macmillan), Penguin Group (USA) Inc. (dalej: Penguin), oraz Simon & Schuster, Inc., 
Simon & Schuster (UK) Ltd oraz Simon & Schuster Digital Sales, Inc. (dalej: Simon & Schuster). 
Szóstym największym wydawnictwem, wymienianym czasem razem z „Wielką Piątką” jest Random 
House. Na rynku aktywni są także mniejsi gracze, tacy jak Faber and Faber oraz Canongate. 
Wydawnictwa te dysponują prawami autorskimi do publikacji większości bestsellerów na rynku 
i są głównymi graczami na rynku pozyskiwania praw do nowych publikacji45.

Do 2010 r. hurtowy model dystrybucji przeważał zarówno w odniesieniu do wydawnictw pa-
pierowych, jak i e-booków. Amazon jako promotor technologii e-czytników i główny dystrybutor 
e-booków stosował model hurtowy dystrybucji przy bardzo agresywnej polityce cenowej. Silna 
pozycja negocjacyjna względem wydawców umożliwiały bowiem Amazon uzyskanie znaczących 
rabatów w zakresie cen hurtowych. Źródłem sukcesu Amazon była sprzedaż części nowych wydań 
oraz bestsellerów w wersji elektronicznej w stałej cenie 9,99 $. Sytuacja ta, określana jako „prob-
lem 9.99 $”, była źródłem niezadowolenia „Wielkiej Piątki”. Konsumenci stopniowo przyzwyczaili 
się bowiem do ceny 9,99 $ za książkę i oczekiwali, że większość e-booków, ale także wydawnictw 
papierowych będzie oferowana w tej cenie już w momencie premiery. W niektórych przypadkach 
cena 9,99 $ Amazon była nawet niższa od ceny hurtowej, a Amazon ponosił straty w momencie 
sprzedaży. Sytuacja ta miała potencjalnie negatywny wpływ na utrzymanie dotychczasowego po-
ziomu rentowności sprzedaży książek tradycyjnych oraz e-booków w dalszej perspektywie, mimo 
że „Wielka Piątka” realizowała swoją marżę na sprzedaży e-booków (straty ponosił w niektórych 
przypadkach tylko Amazon).

Żadne z wydawnictw nie dysponowało na tyle silną pozycją rynkową, aby przeciwstawić się 
sile zakupowej Amazon na rynku sprzedaży detalicznej e-booków. Jedyną szansą na skuteczne 
przeciwstawienie się wydawała się koordynacja postępowania Wielkiej Piątki. Dyskutowane przez 
wydawnictwa (nielegalne) działania obejmowały m.in. znaną z rynku dystrybucji fi lmów strategię 
przesuwania w czasie publikacji wersji elektronicznych książek względem wydań papierowych 
(windowing), w celu wcześniejszego wysycenia rynku wydawnictw papierowych, a także lobbo-
wanie w celu wprowadzenia ustawowej regulacji cen odsprzedaży na rynku e-booków. 

Z nieoczekiwaną pomocą „Wielkiej Piątce” w rozwiązaniu problemu „9.99 $” przyszło Apple, 
przy okazji wprowadzenia do sprzedaży iPada jako alternatywnej platformy sprzedaży i czytania 
e-booków. Apple proponowało bowiem wydawcom stosowanie modelu agencyjnego (podobnego 
do stosowanego wcześniej na rynku wydawnictw muzycznych przez iTunes), w którym Apple otrzy-
mywał prowizję w wysokości 30%, a cena detaliczna była ustalana przez wydawców46. Ustalono 

45 W opisywanym okresie „Wielka Piątka” dysponowała łącznie ok. 50% udziałem w rynku.
46 Słowami Steve’a Jobbsa „We’ll go to [an] agency model, where you set the price, and we get our 30%, and yes, the customer pays a little more, but 
that’s what you want anyway”.
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jednak kilka poziomów cen maksymalnych (price tiers) dla e-booków w iBookstore w zależności 
od cen książek tradycyjnych, tj.:
– 12,99 $ (w przypadku książek papierowych w cenach od 25,01 do 27,50 $); 
– 14,99 $ (dla książek papierowych, których cena kształtowała się między 27,51 a 30 $) oraz 
– 16,99 $ (dla bestsellerów papierowych w cenach 30,01 do 35 $). 

Wielka Piątka przyjęła proponowany model agencyjny i w ten sposób odzyskała kontrolę 
nad cenami detalicznymi e-booków. Jednocześnie wydawcy zagwarantowali Apple, że będą ob-
niżać swoje ceny w iBookstore do najniższej ceny, po której dana pozycja będzie sprzedawana 
na rynku detalicznym.

Czy zatem doszło do działań antykonkurencyjnych, a jeśli tak to po czyjej stronie? Czy Amazon 
nadużył swojej pozycji dominującej, stosując niedozwolone ceny drapieżne, które w dalszej per-
spektywie doprowadziłyby do zmniejszenia oferty na rynku wydawnictw papierowych i elektro-
nicznych, a wydawcy działali tylko w ramach uzasadnionej obrony? A może to wydawcy dopuścili 
się zmowy, niezależnie od okoliczności ich działania? 

1. USA – Departament Sprawiedliwości

Zmiana modelu dystrybucyjnego przez „Wielką Piątkę” i innych wydawców miała niebagatelny 
wpływ na ceny detaliczne e-booków. Ceny książek cyfrowych wzrosły średnio o 18%, natomiast 
ceny bestsellerów z listy „New York Timesa” nawet o 40%47.

Nie uszło to uwadze amerykańskiego organu antymonopolowego. W kwietniu 2012 Departament 
Sprawiedliwości złożył pozew cywilny przeciwko „Wielkiej Piątce” oraz Apple w związku z poten-
cjalnym naruszeniem regulacji antytrustowych.

Zarzuty Departamentu Sprawiedliwości dotyczyły:
– zawarcia między wydawcami należącymi do „Wielkiej Piątki” porozumienia w celu skoordyno-

wanej zmiany modelu dystrybucji z modelu hurtowego na model agencyjny; antykonkurencyj-
nym skutkiem porozumienia miało być przejęcie przez wydawców kontroli nad kształtowaniem 
cen detalicznych e-booków i eliminacja konkurencji w zakresie cen detalicznych;

– wymiany informacji między wydawnictwami;
– określenia poziomów cenowych dla sprzedawanych książek;
– ułatwienia wdrożenia ww. porozumienia przez Apple;
– stosowanie przez pozwanych działań dyscyplinujących względem innych wydawców, którzy 

nie zmienili modelu dystrybucyjnego na model agencyjny;
– wprowadzenie do umów agencyjnych klauzuli największego uprzywilejowania (most favored 

nation (MFN)), które de facto spowodowały zmianę modelu dystrybucyjnego nie tylko w relacji 
z Amazon, lecz także innymi detalistami;

– faktycznego zwiększenia cen e-booków.
Uzasadnienie pozwu Departamentu Sprawiedliwości przeciwko „Wielkiej Piątce” i Apple za-

wiera szczegółowy opis kontaktów, spotkań, wspólnych posiłków w luksusowych restauracjach 
na Manhattanie, rozmów telefonicznych i negocjacji osób zarządzających ww. spółkami. Z opisu 

47 Pozew Departamentu Sprawiedliwości USA z 11.04.2012 r., nr 1:12-cv-02826-UA, United States of America v. Apple Inc; Hachette Book Group; 
HarperCollins Publishers Inc; Macmillan Publishers Inc; Penguin Group (USA) Inc; Simon and Schuster Inc.
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tego wyłania się obraz „solidarności”48 wydawnictw w walce z Amazon, a jednocześnie obawa, 
aby żadne z wydawnictw nie „wyłamało się” z porozumienia.

Skutkiem tych ustaleń było podpisanie między 24 stycznia a 26 stycznia 2010 r. przez wszyst-
kie pięć wydawnictw nowych umów agencyjnych z Apple. W ciągu 3 dni zmieniono w USA mo-
del dystrybucyjny, który funkcjonował od przeszło stu lat49. 27 stycznia 2010 r. zainaugurowano 
sprzedaż iPada.

W ramach działań retorsyjnych Amazon zaprzestał na krótki czas sprzedaży tytułów wydaw-
nictwa Macmillan. Ostatecznie jednak nie mógł sobie pozwolić na rezygnację ze sprzedaży tytu-
łów „Wielkiej Piątki” (którzy stanęli po stronie Macmillan i zagrozili zaprzestaniem sprzedaży do 
Amazon). Amazon zaprzestał działań retorsyjnych i również zmienił model sprzedaży, przyjmując 
od stycznia 2010 r. model agencyjny.

Co ciekawe, przyjmując model agencyjny „Wielka Piątka” godziła się na prowizję agencyjną 
niższą niż oferowana wcześniej przez Amazon cena hurtowa w modelu hurtowym. W okresie od 
stycznia do czerwca 2010 r. praktycznie wszystkie wydawnictwa i dystrybutorzy aktywni na rynku 
e-booków w USA przeszli na model agencyjny.

Sprawa „Wielkiej Piątki” w USA zakończyła się ugodą zawartą między wydawnictwa-
mi a Departamentem Sprawiedliwości, Apple zaś, mimo odwołania od decyzji Departamentu 
Sprawiedliwości, ostatecznie również zgodziło się na warunki ugody50.

2. UE – Komisja Europejska

Komisja Europejska poszła w ślady amerykańskiego Departamentu Sprawiedliwości i w marcu 
2011 r. przeprowadziła niezapowiedziane kontrole w siedzibach piątki wydawców w UE, a następ-
nie otworzyła postępowanie w grudniu 2011 roku. Ostateczna decyzja Komisji z lipca 2013 r.51 
w głównym zarysie dotyczy tych samych kwestii, które zostały zidentyfi kowane w postępowaniu 
prowadzonym przez Departament Sprawiedliwości USA. W szczególności Komisja potwierdziła 
swoje zastrzeżenia co do koordynacji globalnego planu „Wielkiej Piątki” oraz Apple w zakresie 
zmiany modelu dystrybucyjnego na model agencyjny oraz włączenia do umów dystrybucyjnych 
klauzuli MFN. W państwach EOG, takich jak Wielka Brytania, Francja i Niemcy, Apple przedstawiło 
do podpisu wydawcom bardzo zbliżone wzory umów agencyjnych, jak miało to miejsce w USA.

W ramach postępowania przed Komisją Europejską doszło również do ugody i nałożenia 
na wydawnictwa zobowiązań, obejmujących: (i) obowiązek zaproponowania sprzedawcom deta-
licznym możliwości rozwiązania umowy dystrybucyjnej w modelu agencyjnym; (ii) dwuletni zakaz 
ograniczania sprzedawców detalicznych w możliwości stosowania rabatów od cen detalicznych 
oraz (iii) dwuletni zakaz egzekwowania zapisów umownych w tym zakresie. Z kolei Apple zostało 
zobligowane do: (i) umożliwienia „Wielkiej Piątce” wypowiedzenia obowiązujących umów dystry-
bucyjnych; (ii) w przypadku negocjowania nowych umów – do niestosowania w nich klauzul MFN; 
(iii) nieegzekwowania klauzul MFN w obowiązujących umowach.

48 Na marginesie warto zaznaczyć, że kwestia „solidarności” wymierzonej przeciw domniemanym bezprawnym działaniom była przedmiotem postępowań 
w UE np. wyr. TS z 7.02.2013 r., w sprawie C-68/12, Protimonopolný úrad Slovenskej republiky przeciwko Slovenská sporiteľňa a.s., ECLI:EU:C:2013:71.
49 Pozew Departamentu Sprawiedliwości USA z 11.04.2012 r. nr 1:12-cv/02826/UA, pkt 74.
50 Por. https://www.justice.gov/atr/case/us-v-apple-inc-et-al (15.06.2019).
51 Dec. KE z 25.07.2013 r., COMP/39.847/E-Books.
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VI. Zagrożenia dla konkurencji

1. Wzrost i ustabilizowanie cen detalicznych e-booków

Zmiana modelu dystrybucji wydawnictw na model agencyjny miała bezpośredni, bardzo szyb-
ki i wyraźny wpływ na wzrost cen e-booków. Poniższe zestawienie przedstawia porównanie cen 
największych bestsellerów książkowych w Kanadzie przed i po przejściu wydawnictw do modelu 
agencyjnego w Kanadzie w czerwcu 2010 r.:

Tabela 1. Ceny pięciu bestsellerów z listy Globe & Mail w Kanadzie w dniu 19 czerwca 2010 roku52

Wydawca Tytuł Kobo Amazon Wyd. papier.

Random House The Passage 14,99 $ 16,85 $ 27,00 $

Macmillan Heart of the Matter 10,69 $ 10,11 $ 26,99 $

Hachette The Bourne Objective 14,99 $ 12,99 $ 14,99 $

Hachette The Lion 14,99 $ 12,99 $ 12,99 $

Harper Collings The Carrie Diaries 10,59 $  9,52 $ 14,99 $
Źródło: Notice of Application Commissioner of Competition z 19.01.2017 r., CT-2017-002, pkt 94 i 95.

Tabela 2. Ceny pięciu bestsellerów z listy Globe & Mail w dniu 21 grudnia 2010

Wydawca Tytuł Kobo Apple Amazon

Penguin Random House Island of Glass 13,99 $ 13,99 $ 13,99 $

Penguin Random House The Whistler 15,99 $ 15,99 $ 15,99 $

Penguin Random House Canada Do Not Say We Have Nothing 14,99 $ 14,99 $ 14,99 $

Simon & Schuster The German Girl 11,99 $ 11,99 $ 11,99 $

Harper Collins Canada The Nest 13,99 $ 13,99 $ 13,99 $
Źródło: Notice of Application Commissioner of Competition z 19.01.2017 r., CT-2017-002, pkt 94 i 95. Pozyskano z: https://www.ct-tc.gc.ca/CMFiles/
CT-2017-002_Notice%20of%20Application_1_66_1-19-2017_3314.pdf.

Z powyższego zestawienia wynika przede wszystkim uniformizacja cen po wprowadzeniu 
modelu agencyjnego i ogólny wzrost cen. Jak można zakładać, pozostawienie modelu hurto-
wego pozwoliłoby na zachowanie modelu konkurencyjnego, a w konsekwencji niższe ceny dla 
konsumentów.

2. Porozumienia antykonkurencyjne na wyższym szczeblu dystrybucji

Zastosowanie umowy agencyjnej w relacjach między producentem a dystrybutorem jest co do 
zasady legalne, także dla dystrybucji e-booków53. Zgodnie z utrwalonym stanowiskiem organów 
ochrony konkurencji w UE i USA, umowy agencyjne nie stanowią niedozwolonych porozumień 
w rozumieniu art. 101 TFUE oraz odpowiednio art. 1 ustawy Shermana54, o ile agent jest zależny 
od zleceniodawcy w swoim decyzjach biznesowych (Jacobson i Piro, 2012). W opisywanej sprawie 
52 Notice of Application Commissioner of Competition z 19.01.2017 r., CT-2017-002, pkt 94 i 95. Pozyskano z: https://www.ct-tc.gc.ca/CMFiles/CT-
2017-002_Notice%20of%20Application_1_66_1-19-2017_3314.pdf.
53 Dec. KE z 25.07.2013 r., COMP/39.847/E-Books, pkt 5.
54 Sherman Act, 15 U.S.C. § 1–38.
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„Wielkiej Piątki” to raczej skoordynowana zmiana modelu dystrybucyjnego była podstawą do sfor-
mułowania zarzutów względem „Wielkiej Piątki” i Apple. Wybór modelu dystrybucyjnego może 
mieć jednak także określone konsekwencje w innych obszarach istotnych dla prawa konkurencji.

Jak wynika z badań i symulacji, wybór między modelem agencyjnym a hurtowym może 
wpływać na skłonność wydawców (lub innych dostawców treści cyfrowych) do zawierania niedo-
zwolonych porozumień w zakresie kształtowania polityki cenowej (Yoshifumi, Susumu i Yusuke, 
2019, s. 2). Skłonność do porozumienia zależy m.in. od liczby platform, za pomocą których na-
stępuje sprzedaż detaliczna.

W przypadku, gdy występuje jedna dominująca platforma sprzedażowa, wydawcy nie mają 
warunków odpowiednich do zawierania porozumień kartelowych, nawet przy stosowaniu modelu 
agencyjnego. W interesie dominującej platformy jest bowiem nabywanie e-booków po jak najniższej 
cenie, która uwzględniałaby wolną konkurencję między wydawcami. Platforma posiada w takiej 
sytuacji wystarczającą siłę rynkową, aby dyscyplinować wydawców do działań konkurencyjnych 
i obniżania cen. Może bowiem reagować na podwyższenie cen, przez regulację wysokości pro-
wizji od wydawców (wydawcy zdani na jedną platformę, będę zmuszeni zaakceptować zmiany 
wysokości prowizji w modelu agencyjnym).

Jednak już w przypadku istnienia konkurencyjnych platform sprzedażowych występują 
przesłanki do kartelizacji na wyższym szczeblu obrotu (na poziomie wydawców). Platforma 
sprzedażowa musi bowiem w swojej polityce handlowej brać pod uwagę zachowania rynkowe 
konkurencyjnych platform. W takiej sytuacji, platforma nie może swobodnie dyscyplinować do-
stawców przez modyfi kację wysokości prowizji, gdyż taka zmiana może spowodować przejście 
wydawców do konkurencyjnej platformy. Z kolei wydawcy dążą do koordynacji cenowej w celu 
ograniczenia konkurencji na poziomie platform (Yoshifumi, Susumu i Yusuke, 2019, s. 3).

3. Klauzula największego uprzywilejowania (MFN)

Umowy agencyjne zawierane przez Apple zawierały klauzulę największego uprzywilejowa-
nia (MFN) o specyfi cznym brzmieniu55. Klauzula gwarantowała, że każde z wydawnictw obniży 
cenę danego e-booka w iBookstore do poziomu najniższej ceny oferowanej przez innego deta-
listę na rynku. W ten sposób Apple miało pewność, że żaden inny detalista na rynku nie będzie 
w stanie konkurować z cenami e-booków w iBookstore. System ten działał, mimo że w modelu 
agencyjnym Apple teoretycznie nie mogło ustalać samodzielnie ceny sprzedaży.

Praktycznym skutkiem wdrożenia klauzuli MFN w umowach z Apple było narzucenie przez 
„Wielką Piątkę” modelu agencyjnego innym detalistom. Tylko w ten sposób wydawnictwa mo-
gły bowiem kontrolować detaliczne ceny e-booków oferowane w innych kanałach sprzedaży56. 
Pozostawienie chociażby niewielkiej części umów dystrybucyjnych w modelu hurtowym niosłoby 
ze sobą ryzyko, że niezależny sprzedawca obniżyłby cenę detaliczną, która pociągnęłaby za sobą 
analogiczną obniżkę cen w iBookstorze. Taka klauzula gwarantowała również Apple, że będzie 
w stanie skutecznie konkurować cenowo z Amazon, gdyby ten ostatni nie zgodził się na przejście 
na model hurtowy.

55 Pozew Departamentu Sprawiedliwości USA z 11.04.2012 r., nr 1:12-cv/02826/UA, pkt 65.
56 Ibidem, pkt 66.



5353 Wojciech Łyszczarz            Modele dystrybucji treści elektronicznych na przykładzie rynku e-booków

internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 2019, nr 4(8)        www.ikar.wz.uw.edu.pl        DOI: 10.7172/2299-5749.IKAR.4.8.2

Argumentacja organów ochrony konkurencji w odniesieniu do stosowanych przez Apple 
klauzul MFN była zbliżona do spraw antymonopolowych dotyczących sektora rezerwacji poko-
jów hotelowych on-line57. W sprawach tych, stosowanie klauzul MFN prowadziło do ograniczenia 
konkurencji między dostawcami usług hotelowych i ujednolicenia oferowanych przez nich cen za 
pośrednictwem różnych platform internetowych.

Co ciekawe, klauzule MFN nie były stosowane wyłącznie w modelu agencyjnym. W zastrze-
żeniach Komisji względem Amazon z 2016 r. pojawia się również zarzut nadużycia pozycji domi-
nującej przez stosowanie specyfi cznych klauzul kontraktowych w modelu agencyjnym i hurtowym. 
Amazon nałożył bowiem na dostawców e-booków obowiązek informowania o korzystniejszych 
warunkach sprzedaży oferowanych przez dostawców dla innych detalistów, a także obowiązek 
zaoferowania Amazon takich samych warunków58. 

Ponadto, w modelu agencyjnym Amazon jako agent uzyskiwał pulę „punktów”, które mógł 
wykorzystać, aby samodzielnie obniżyć cenę detaliczną e-booków sprzedawanych na jego stronie 
internetowej o równowartość „punktów”. W ten sposób dochodziło de facto do wyłomu w zasa-
dzie samodzielnego decydowania o cenie przez wydawnictwo i naruszenia podstawowych zasad 
umowy agencyjnej.

W zaoferowanych przez Amazon środkach zaradczych Amazon zobowiązał się do nieegze-
kwowania tego typu klauzul59.

VII. Podsumowanie
Przegląd decyzji organów ochrony konkurencji dotyczących rynku e-booków pozwala na 

sformułowanie ogólnych wniosków dotyczących relacji wertykalnych w systemach dystrybucji 
treści cyfrowych. Chyba najbardziej istotną kwestią jest duża skłonność wytwórców treści cyfro-
wych do ich sprzedaży w modelu agencyjnym. Specyfi ka treści cyfrowych, które nie wymagają 
nakładów na produkcję fi zycznych nośników, ich magazynowanie, kwestie logistyczne i sprzedaż 
w punktach sprzedaży detalicznej oznacza, że producent może zrezygnować ze sprzedaży przy 
pośrednictwie klasycznych detalistów. Tym sposobem wchodzi on niejako w rolę sprzedawcy 
detalicznego, wykorzystując agentów tylko do uzyskania dostępu do zasobu użytkowników ich 
serwisów internetowych. W tym względzie model ten jest bardzo zbliżony do innych rynków, które 
wykorzystują platformy cyfrowe, takie jak np. rynek usług hotelowych.

W tym kontekście, warto ponownie przyjrzeć się umowom agencyjnym. Z perspektywy prawa 
konkurencji, porozumienia agencyjne tradycyjnie nie są traktowane jak umowy, gdyż agent nie jest 
podmiotem niezależnym. Pytanie, z którymi będą musiały poradzić sobie organy ochrony konku-
rencji to: czy model agencyjny na rynku treści cyfrowych faktycznie spełnia przesłanki prawdziwej 
i faktycznej zależności agenta? Przykład Apple pokazuje, że agent może próbować wpływać na 
politykę cenową zleceniodawcy, chociażby przez ustalanie progów maksymalnych cen odsprzedaży 
detalicznej (price tiers), jak i wprowadzenie klauzul MFN gwarantujących mu najniższe ceny na rynku.

Problem upowszechniania się modelu agencyjnego powyżej może mieć duże znaczenie 
dla rynku wydawnictw elektronicznych w Polsce. Na rynek ten bardzo duży wpływ wywierają 

57 Por. http://ec.europa.eu/competition/ecn/hotel_monitoring_report_en.pdf (15.06.2019). 
58 Dec. KE z 4.05.2017 r., sprawa AT.40153 – E-Book MFNs pkt 8.
59 Ibidem, pkt 17.
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oczekiwania konsumentów dotyczące języka polskiego jako preferowanego języka publikacji. 
W związku z powyższym, na polskim rynku sprzedaży detalicznej prym wiodą krajowe wydawni-
ctwa oraz krajowe platformy sprzedażowe, które stosują co do zasady model hurtowy. Nie można 
jednak wykluczyć, że w przypadku koncentracji po stronie wydawnictw albo platform model ten 
może ulec zmianie. W ocenie autora, przykłady postępowań prowadzonych w USA i UE mogą 
być ciekawym przyczynkiem do dalszej dyskusji na temat ogólnego traktowania porozumień wer-
tykalnych w Polsce.

Sprawy opisane powyżej wskazują również, że sposób defi niowania rynku właściwego do-
tyczącego wydawnictw elektronicznych w sprawach porozumień antykonkurencyjnych będzie 
określany mniej szczegółowo niż w przypadku spraw koncentracyjnych. Jak się wydaje, w obecnej 
sytuacji rynkowej, wyodrębnienie rynku sprzedaży i dystrybucji e-booków od wydawnictw trady-
cyjnych nie będzie kontrowersyjne.

Wynik spraw prowadzonych przeciwko Apple i „Wielkiej Piątce” zarówno w Stanach Zjedno-
czonych, jak i w UE należy ocenić jako prawidłowy z punktu widzenia reguł ochrony konkuren-
cji. Niewątpliwie doszło do porozumienia antykonkurencyjnego między wydawcami a Apple, 
które miało wpływ na wzrost cen, a w konsekwencji wyrządziło szkodę konsumentom. Nie 
zmienia tej konkluzji fakt, że zmowa była skierowana przeciwko podmiotowi mającemu pozycję 
dominującą.

Zasygnalizowana w niniejszym artykule problematyka z pewnością zasługuje na dalszą ana-
lizę. Szczególnie ciekawa może być obserwacja modeli dystrybucyjnych e-booków w płatnych 
serwisach, umożliwiających dostęp do nieograniczonej liczby tytułów w ramach stałego abona-
mentu. Model taki funkcjonuje już w dużej mierze w dziedzinie artykułów charakterze naukowym 
i akademickim, a także np. w bazach komentarzy prawnych.
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Streszczenie 
Artykuł koncentruje się na problematyce antymonopolowej oceny porozumień franczyzowych 
w prawie unijnym. W publikacji została przedstawiona gospodarcza istota systemów dystrybu-
cji franczyzowej oraz aktualnie obowiązujące w tym zakresie reguły antymonopolowe. Artykuł 
analizuje doktrynę niezbędnych ograniczeń w zakresie, w jakim znajduje ona zastosowanie do 
porozumień franczyzowych oraz postulowany sposób jej zastosowania do ograniczeń sprzedaży 
przez Internet w porozumieniach franczyzowych. 

Słowa kluczowe: dystrybucja online; franczyza; ograniczenia wertykalne; porozumienia franczyzowe.

JEL: K21

I. Wprowadzenie
Dynamiczny rozwój handlu elektronicznego wywiera istotny wpływ na strategie dystrybucyj-

ne. Z jednej strony istnieje tendencja do integracji pionowej przedsiębiorstw w wyniku łączenia 
działalności produkcyjnej i dystrybucyjnej w ramach jednego przedsiębiorstwa. Z drugiej zaś – 
producenci wprowadzają zmiany do systemów dystrybucji pośredniej, w tym m.in. dystrybucji wy-
łącznej, dystrybucji selektywnej, dystrybucji franczyzowej i agencji handlowej. Ramy regulacyjne, 
w których poruszają się przedsiębiorcy, stanowią jeden z czynników wyboru optymalnego systemu 
dystrybucji. Zmiana otoczenia gospodarczego (rozwój dystrybucji online) powoduje konieczność 
zmian unijnej polityki antymonopolowej w odniesieniu do porozumień franczyzowych. Natomiast 
brak adaptacji unijnej polityki antymonopolowej będzie negatywnie wpływał na rozwój systemów 
dystrybucji franczyzowej. 

* Doktor nauk prawnych (WPiA UW); starszy prawnik w kancelarii Elżanowski Cherka & Wąsowski; e-mail: fabian.elzanowski@echw.pl.
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II. Gospodarcza istota franczyzy
Franczyza to system dystrybucji towarów i usług oparty na ścisłej i ciągłej współpracy po-

między prawnie i fi nansowo odrębnymi i niezależnymi przedsiębiorstwami – franczyzodawcą 
i franczyzobiorcą1. Istota tego systemu polega na tym, że franczyzodawca upoważnia franczyzo-
biorców (oraz nakłada na nich obowiązek) do prowadzenia działalności zgodnie z jego koncep-
cją. Upoważnienie franczyzobiorcy może obejmować w szczególności prawo do korzystania ze 
znaku towarowego, know-how, metod prowadzenia działalności gospodarczej, wiedzy technicz-
nej, systemu postępowania oraz innych praw własności intelektualnej. Ponadto franczyzodawca 
jest zwykle zobowiązany do niesienia stałej pomocy handlowej i technicznej franczyzobiorcy. 
Z punktu widzenia franczyzodawcy system franczyzowy pozwala stosunkowo niskim kosztem 
rozwijać system dystrybucji, ponieważ nowe punkty sprzedaży są w całości fi nansowane przez 
franczyzobiorców. Z kolei franczyzobiorca ogranicza ryzyko związane z podjęciem i rozwojem 
nowej działalności gospodarczej, korzysta on bowiem ze sprawdzonej koncepcji biznesowej, 
rozpoznawalnej marki i doświadczeń biznesowych zgromadzonych w okresie jej funkcjonowa-
nia. Franczyzobiorca może dzięki temu łatwiej oszacować koszty planowanej działalności, w tym 
zakres wymaganych inwestycji.

System franczyzowy istotnie różni się od innych systemów dystrybucyjnych. Franczyzę wy-
różniają następujące cechy (Bolecki, 2013, s. 62): 
1) jednolitość i standaryzacja sieci; 
2) narzucanie franczyzobiorcom modelu biznesowego, którego twórcą jest franczyzodawca; 
3) przeważnie znaczenie szerszy niż w przypadku zwykłej dystrybucji stopień zależność między 

franczyzodawcą a franczyzobiorcami; 
4) przeważnie znacznie bardziej ograniczony niż w przypadku zwykłej dystrybucji stopień swo-

body franczyzobiorców; 
5) znaczenie ściślejsza współpraca stron niż w przypadku dostawcy i dystrybutora, zwłaszcza 

jeżeli opłata licencyjna jest obliczana jako procent od obrotu franczyzobiorcy;
6) znacznie większe niż w przypadku dystrybucji ryzyko franczyzodawcy związane z niesubor-

dynacją jego partnerów, wpływającą na renomę i integralność sieci franczyzowej. 

III. Doktryna niezbędnych ograniczeń jako instrument 
oceny antymonopolowej porozumień franczyzowych

W świetle Wytycznych Komisji Europejskiej w sprawie ograniczeń wertykalnych2 (dalej: 
Wytyczne) franczyzę od innych systemów dystrybucji odróżniają dwie podstawowe cechy. Po 
pierwsze, franczyzodawca udziela franczyzobiorcy licencji na korzystanie z praw własności in-
telektualnej, w szczególności ze znaków towarowych i know-how3 do celów dystrybucji towarów 
lub usług. Po drugie, franczyzodawca zapewnia franczyzobiorcy pomoc handlową i techniczną4. 

1 Kodeks Etyki Udzielania Franczyzy przyjęty przez Europejską Federację Franczyzy. Pozyskano z: http://franczyza.org.pl/kodeks-etyki (31.01.2018).
2 Dz.Urz. UE 2010 C 130/1.
3 Pojęcie „know-how” zostało zdefi niowane w art. 1 ust. 1 lit. g rozporządzenia Komisji (UE) nr 330/2010 z 20 kwietnia 2010 r. w sprawie stosowania 
art. 101 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do kategorii porozumień wertykalnych i praktyk uzgodnionych (Dz.Urz.UE 2010 L 102/1). 
Zob. też Wytyczne, pkt 43.
4 Wytyczne, pkt 189. 
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W zamian za upoważnienie do korzystania z określonego sposobu prowadzenia działalności oraz 
wsparcie – franczyzobiorca płaci franczyzodawcy opłatę franczyzową. 

Kierunki oceny antymonopolowej porozumień franczyzowych wyznaczył Trybunał Sprawiedli-
wości w wyroku z dnia 28 stycznia 1986 r. w precedensowej sprawie Pronuptia5. Trybunał 
Sprawiedliwości wskazał na możliwość zastosowania do porozumień franczyzowych doktryny 
niezbędnych ograniczeń. Wyrok ten miał zasadnicze znaczenie dla rozwoju franczyzy w pań-
stwach członkowskich, gdyż był wyrazem uznania tych umów, pod pewnymi warunkami, za zgod-
ne z europejskim prawem konkurencji (Fuchs, 1993, s. 55) oraz otworzył drogę pozytywnemu 
rozpatrzeniu przez Komisję Europejską licznych wniosków o wyłączenia indywidualne (Skrzek 
i Wojtaszek, 1995, s. 33–34). 

W ocenie Trybunału współpraca przedsiębiorców w ramach franczyzy stanowi źródło istot-
nych korzyści gospodarczych6. Franczyzodawcy mogą zarabiać nie tyle na dystrybucji towarów, 
ile na własnym doświadczeniu i własności intelektualnej. Franczyzobiorca uzyskuje z kolei dostęp 
do rozpoznawalnej marki i know-how, którego samodzielne pozyskanie wymagałoby istotnych 
nakładów czasu i kapitału. Trybunał Sprawiedliwości podkreślił, że system pozwalający franczy-
zodawcy zarabiać na udostępnieniu metody dystrybucji, która odniosła rynkowy sukces, nie ogra-
nicza konkurencji7. Niemniej jednak ocena antymonopolowa systemów franczyzowych wymaga 
każdorazowo oceny poszczególnych postanowień porozumienia franczyzowego oraz praktyki 
przedsiębiorstw w danym kontekście gospodarczym8. 

Trybunał Sprawiedliwości wyjaśnił, że prawidłowe funkcjonowanie systemów franczyzowych 
wymaga ograniczeń dwojakiego rodzaju9. Po pierwsze, ujawnienie franczyzobiorcy know-how wiąże 
się z ryzykiem, że zostanie ono następnie wykorzystane przez konkurencję. Za niezbędne należy 
więc uznać postanowienia (ograniczenia), które mają na celu ochronę know-how franczyzodaw-
cy. Po drugie, uczestnicy systemów franczyzowych występują w stosunkach z osobami trzecimi 
pod jedną marką. Z punktu widzenia klientów sieć franczyzowa stanowi jedno przedsiębiorstwo. 
Standaryzacja produktów jest ważnym elementem postrzegania sieci franczyzowej przez klien-
tów. Za niezbędne należy więc uznać postanowienia, które służą ochronie „tożsamości” i reputacji 
sieci franczyzowej. Do ograniczeń realizujących cele wskazane powyżej znajduje zastosowanie 
doktryna niezbędnych ograniczeń. W rezultacie ograniczenia tego rodzaju nie naruszają art. 101 
ust. 1 TFUE. 

Ochrona know-how franczyzodawcy może uzasadniać różnorodne ograniczenia (Goyder, 
2011, s. 182–184). Podstawowe znaczenie dla ochrony know-how ma zobligowanie do zachowania 
poufności. Ponadto ochrona know-how uzasadnia zakaz działalności konkurencyjnej, w szcze-
gólności zakaz otwarcia lokalu handlowego o identycznym lub podobnym profi lu w pobliżu lokali 
handlowych należących do sieci franczyzowej10. Ochrona know-how uzasadnia również zakaz 

5 Wyr. ETS z 28.01.1986 r. w sprawie 161/84, Pronuptia de Paris GmbH przeciwko Pronuptia de Paris Irmgard Schillgallis, ECLI:EU:C:1986:41.
6 Wyr. 161/84 Pronuptia, pkt 15. 
7 Ibidem.
8 Ocena antymonopolowa umów franczyzowych przez pryzmat art. 101 TFUE jest możliwa dzięki przyjęciu założenia, że strony umowy nie wchodzą 
w skład jednego organizmu gospodarczego. Przyjęcie tego założenia nie jest oczywiste, ponieważ franczyzodawcy posiadają szeroki zakres uprawnień 
odnośnie do polityki handlowej franczyzobiorców (Gołębiowski, 2017, s. 178–180). Znaczny stopień integracji niweluje bodźce uczestników sieci 
franczyzowych do konkurowania, niemniej jednak przyjmuje się, że są to przedsiębiorstwa niezależne.
9 Wyr. 161/84 Pronuptia, pkt 16–17.
10 Dec. KE z 17.12.1986 r., Pronuptia (Dz.Urz. EWG 1987 L 13/3), pkt 16.
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działalności konkurencyjnej po rozwiązaniu umowy franczyzy11. Zakaz konkurencji nie może 
jednak trwać zbyt długo. W sprawie Computerland KE uznała, że trzyletni zakaz konkurencji jest 
zbyt długi. Zakaz został więc skrócony do jednego roku i to wyłącznie na określonym, stosunkowo 
niewielkim obszarze12. Komisja uznała również za dopuszczalne zobowiązanie franczyzobiorcy do 
nienabywania udziałów w kapitale konkurencyjnego przedsiębiorstwa w zakresie, który pozwalałby 
wywierać wpływ na jego działalność13. Ochronie know-how służy również zakaz sprzedaży bez 
zgody franczyzodawcy lokalu, w którym była prowadzona działalność franczyzowa14. 

Stosowanie doktryny niezbędnych ograniczeń jest również uzasadnione ochroną tożsamości 
i reputacji sieci (Goyder, 2011, s. 184–190). W pierwszej kolejności należy podkreślić swobodę 
franczyzodawców w wyborze franczyzobiorców15. Jest to sytuacja odmienna niż w systemie 
dystrybucji selektywnej, gdzie dystrybutorzy powinni być wybierani na podstawie jakościowych 
i obiektywnych kryteriów. Po drugie, franczyzobiorca ma nie tylko prawo, lecz także obowiązek 
korzystać z know-how i praw własności intelektualnej franczyzodawcy16. Z punktu widzenia klien-
tów sieć franczyzowa występuje bowiem niczym jedno przedsiębiorstwo. Zachowanie wspólnych 
oznaczeń i standardów działania jest więc kluczowe dla ochrony tożsamości i reputacji sieci. 
Ochrona tożsamości uzasadnia również zakaz prowadzenia w lokalu handlowym innej dzia-
łalności niż objętej przedmiotem franczyzy. Strony umowy franczyzy mogą także uzgodnić, że 
działalność franczyzowa będzie wykonywana wyłącznie w określonym lokalu. Również zakaz 
prowadzenia działalności konkurencyjnej przez okres obowiązywania umowy franczyzowej służy 
ochronie tożsamości sieci franczyzowej. KE wyjaśniła, że zakaz konkurowania związany z towa-
rami i usługami zakupionymi przez franczyzobiorcę nie wchodzi w zakres stosowania art. 101 
ust. 1 TFUE, gdy jest on konieczny do utrzymania wspólnej tożsamości i reputacji sieci franczy-
zowej, dopóki nie przekracza czasu trwania samej umowy franczyzowej17. Ponadto do zachowa-
nia tożsamości i reputacji sieci franczyzowej konieczna jest koordynacja działań o charakterze 
reklamowym. 

Doktryna niezbędnych ograniczeń nie znajduje zastosowania do postanowień przyznających 
franczyzobiorcy ochronę terytorialną18. Ochrona terytorialna często stanowi element porozumień 
franczyzowych i służy zachęceniu franczyzobiorców do inwestycji w lokal handlowy. W sprawie 
Pronuptia TS uznał, że wyłączność na korzystanie ze znaku towarowego franczyzodawcy, udzie-
lona franczyzobiorcy na określonym terytorium, połączona z nakazem prowadzenia sprzedaży 
wyłącznie w uzgodnionym lokalu handlowym, narusza art. 101 ust. 1 TFUE19. W ocenie TS tego 
rodzaju ograniczenia skutkują podziałem rynku według terytoriów. W tym samym kierunku poszły 
również późniejsze decyzje KE dotyczące porozumień franczyzowych20.

11 Ibidem.
12 Dec KE z 13.07.1987 r., Computerland (Dz.Urz. EWG 1987 L 222/12), pkt 22.
13 Wytyczne, pkt 45 (b).
14 Dec KE z 2.12.1988 r., Charles Jourdan (Dz.Urz. EWG 1989 L 35/31), pkt 27.
15 Dec KE z 17.12.1986 r., Pronuptia, pkt 20.
16 Dec. KE z 13.07.1987 r., Yves Rocher (Dz.Urz. EWG 1987 L 222/12), pkt 43.
17 Wytyczne, pkt 190 (b).
18 Należy jednak zauważyć, że zakaz otwierania nowych punktów handlowych bez zgody franczyzodawcy korzysta z wyłączenia bezpośrednio na 
podstawie art. 101 ust. 3 TFUE.
19 Wyr. 161/84 Pronuptia, pkt 24.
20 Dec. KE z 2.12.1988 r., Charles Jourdin (Dz.Urz. EWG 1989 L 35/31).
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Trybunał Sprawiedliwości zastrzegł jednak, powołując się na rozstrzygnięcie w sprawie 
Consten i Grundig21, że ochrona terytorialna stanowi naruszenie art. 101 ust. 1 TFUE tylko w od-
niesieniu do produktów lub znaków towarowych, które są powszechnie znane22. Wydaje się więc, 
że w świetle doktryny niezbędnych ograniczeń postanowienia dotyczące ochrony terytorialnej nie 
będą stanowiły naruszenia art. 101 ust. 1 TFUE, jeżeli franczyzobiorca musi poczynić znaczące 
inwestycje w celu stworzenia lub rozwinięcia nowego rynku zbytu dla danego produktu. Komisja 
wskazuje, że w takiej sytuacji nawet absolutna ochrona terytorialna może pozostawać w zgodzie 
z art. 101 ust. 1 TFUE przez okres dwóch lat. 

Doktryna niezbędnych ograniczeń nie znajduje również zastosowania do ograniczeń cen 
odsprzedaży23. Do systemów franczyzowych znajdują zastosowanie ogólne reguły dotyczące 
oceny antymonopolowej uzgodnień cen odsprzedaży. Ograniczeniem konkurencji ze względu na 
cel jest uzgodnienie sztywnych lub minimalnych cen odsprzedaży24. Uzgodnienie cen maksymal-
nych oraz rekomendacje cenowe nie naruszają art. 101 ust. 1 TFUE25. 

Rozporządzenie 330/2010 nie wprowadza żadnych szczególnych uregulowań w zakresie po-
rozumień franczyzowych. Nie ulega jednak wątpliwości, że pod rządami rozporządzenia 330/2010 
porozumienia franczyzowe, co do zasady, kwalifi kują się do wyłączenia grupowego (Wijckmans 
i Tuytschaever, 2018, s. 378–379).

Jeżeli wyłączenie grupowe nie znajduje zastosowania, strony porozumienia franczyzowego 
mogą skorzystać z wyłączenia bezpośrednio na podstawie art. 101 ust. 3 TFUE. Ciężar dowodu 
wykazania czterech przesłanek z art. 101 ust. 3 TFUE spoczywa na uczestnikach porozumienia 
franczyzowego. Liberalne podejście KE do umów franczyzowych, które jest odzwierciedlone w po-
glądach KE na gruncie art. 101 ust. 1 TFUE, jest również widoczne na tle art. 101 ust. 3 TFUE. 
Komisja tłumaczy: „im ważniejsze jest przekazanie know-how, tym bardziej jest prawdopodobne, 
że ograniczenia wywołują wzrost efektywności lub są niezbędne w celu ochrony know-how oraz 
ż e ograniczenia wertykalne spełniają warunki określone w art. 101 ust. 3 TFUE”26. Komisja nie 
wyklucza również stosowania wyłączenia grupowego przez analogię do porozumień franczyzo-
wych, które ze względu na dominujący charakter postanowień dotyczących praw własności inte-
lektualnej nie są objęte przywilejem wyłączenia grupowego27. Innymi słowy, systemy franczyzowe 
ze względu na swoją specyfi kę uzasadniają ograniczenia dalej idące niż inne systemy o funkcji 
dystrybucyjnej. 

IV. Ograniczenia sprzedaży przez Internet 
w porozumieniach franczyzowych

Rozwój handlu elektronicznego stanowi duże wyzwanie dla strategii sieci franczyzowych. 
Kształtowanie strategii sprzedaży przez Internet w sieci franczyzowej nie jest zadaniem łatwym, 
ponieważ obecne ramy regulacyjne powstały w ubiegłym stuleciu i od tego czasu pozostały 

21 Wyr. ETS z 13.07.1966 r. w sprawach połączonych 56/64 i 58/64 Établissements Consten SARL i Grundig-Verkaufs-GmbH, ECLI:EU:C:1966:41.
22 Wyr. 161/84 Pronuptia, pkt 24.
23 Wyr. 161/84 Pronuptia, pkt 25. Na gruncie polskiego prawa antymonopolowego zob. dec. Prezesa UOKiK z 25.06.2013 r. w sprawie Sfi nks, DOK-1/2013.
24 Porozumienia franczyzowe zawierające ograniczenia cen odsprzedaży mogą skorzystać w pewnych okolicznościach z wyłączenia bezpośrednio na 
podstawie art. 101 ust. 3 TFUE. Zob. Wytyczne, pkt 225.
25 Na temat problematyki uzgadniania cen odsprzedaży w kontekście handlu internetowego; zob. szerzej Kozak, 2017, s. 124–129).
26 Wytyczne, pkt 190 (a).
27 Wytyczne, pkt 44.
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względnie niezmienione. Wyrok w sprawie Pronuptia oraz decyzje KE wydane pod koniec lat 80’ 
determinują współcześnie ocenę antymonopolową umów franczyzowych. Wytyczne odnoszące 
się do franczyzy są lakonicznie i co do zasady odzwierciedlają poglądy wyrażone w orzecznictwie 
lat 80’. W rezultacie brak bezpośrednich wytycznych dotyczących ograniczeń sprzedaży przez 
Internet w systemie franczyzowym. Taką sytuację należy uznać za niekorzystną dla efektywnej 
oceny antymonopolowej porozumień franczyzowych.

W praktyce więc przyjęło się oceniać ograniczenia sprzedaży przez Internet w systemie 
franczyzowym właśnie przez pryzmat tych Wytycznych w zakresie dotyczącym dystrybucji se-
lektywnej28. Przyjmuje się więc, że co do zasady sprzedaż przez Internet jest formą sprzedaży 
pasywnej, której ograniczenie stanowi ograniczenie konkurencji ze względu na cel. Co do zasa-
dy, ograniczenia sprzedaży pasywnej nie mogą skorzystać z wyłączenia na podstawie art. 101 
ust. 3 TFUE. Ograniczeniem sprzedaży pasywnej są również wszelkie uzgodnienia dotyczące 
geoblokowania stron internetowych oraz te uzgodnienia, które mają na celu uczynić sprzedaż 
online mniej korzystną niż sprzedaż offl ine. Innymi słowy, KE, działając w duchu imperatywu inte-
gracyjnego z jednej strony oraz promując konkurencję wewnątrzmarkową z drugiej, jest niechętna 
wszelkim ograniczeniom sprzedaży przez Internet. 

Obowiązujące ramy regulacyjne nie uwzględniają jednak odmiennej specyfi ki systemu fran-
czyzowego i systemu dystrybucji selektywnej. Koordynacja działań uczestników sieci franczyzowej 
jest znacznie szersza i głębsza niż koordynacja w sieci dystrybucji selektywnej. Co do zasady, 
uczestnicy sieci franczyzowej sprzedają wyłącznie produkty franczyzodawcy lub przez niego 
dopuszczone. Z kolei uczestnicy sieci dystrybucji selektywnej sprzedają towary pochodzące od 
różnych dostawców. Autoryzowani dystrybutorzy najczęściej należą do wielu sieci dystrybucji se-
lektywnej równolegle. Sieć franczyzowa występuje w stosunkach z konsumentami niczym jedno 
przedsiębiorstwo używające wspólnych oznaczeń i sprzedające identyczne produkty. Uczestnicy 
sieci franczyzowej stosują identyczne standardy działania, wynikające z przekazanego im know-
-how franczyzodawcy. 

Należy przyjąć, że ochrona tożsamości sieci franczyzowej uzasadnia stosowanie ograniczeń 
sprzedaży przez Internet w zupełnie odmiennym zakresie niż w przypadku dystrybucji selektywnej 
i dystrybucji wyłącznej. Wydaje się oczywiste, że równoległe prowadzenie stron internetowych 
i sprzedaży online przez uczestników sieci franczyzowej wpływałoby negatywnie na tożsamość 
sieci franczyzowej. 

Sieci franczyzowe powinny mieć swobodę w zakresie określania strategii sprzedaży inter-
netowej. Za dopuszczalny w świetle doktryny niezbędnych ograniczeń należy uznać zakaz pro-
wadzenia sprzedaży online, w tym zakaz prowadzenia własnej strony internetowej w zakresie 
działalności objętej franczyzą. Jeżeli franczyzobiorca prowadzi również działalność innego rodza-
ju, to przedmiotowy zakaz nie może obejmować tej działalności. Tożsamość sieci franczyzowej 
wymaga prowadzenia spójnej polityki sprzedaży internetowej. Ponieważ art. 101 ust. 1 TFUE nie 
znajduje zastosowania do ograniczeń sprzedaży przez Internet, które mają na celu ochronę toż-
samości sieci franczyzowej, ograniczenia tego rodzaju nie wymagają wyłączenia na podstawie 
art. 101 ust. 3 TFUE. 

28 Legal Perspective of the Regulatory Framework and Challenges for Franchising in the EU, Directorate-General For Internal Policies, 2016, s. 19–21. 
Pozyskano z: http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/587317/IPOL_STU(2016)587317_EN.pdf (31.01.2018).
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Strategia sprzedaży przez Internet wymaga podejścia dostosowanego specyfi ki danej sieci. 
Hipotetycznie możliwe są różne podejścia:
1) franczyzodawca może samodzielnie prowadzić sprzedaż przez Internet – w tym modelu 

działalność franczyzobiorców ogranicza się do stacjonarnych punktów sprzedaży29;
2) franczyzodawca może samodzielnie prowadzić sprzedaż przez Internet, ale rekompensować 

franczyzobiorcom sprzedaż na rzecz klientów zamieszkałych na terytorium oddanym im na 
wyłączność; 

3) franczyzodawca może samodzielnie prowadzić sprzedaż przez Internet, ale zaangażować 
franczyzobiorców w obsługę okołosprzedażową za stosownym wynagrodzeniem;

4) uczestnicy sieci franczyzowej prowadzą samodzielną sprzedaż przez Internet, z uwzględ-
nieniem koordynacji przez franczyzodawcę. 
Wybór modelu sprzedaży przez Internet powinien być zdeterminowany specyfi ką danej sieci.
Powyższe konstatacje wskazują na konieczność zmiany ram regulacyjnych dotyczących 

porozumień franczyzowych. Zmiany powinny uwzględniać odmienną specyfi kę współpracy go-
spodarczej w sieciach franczyzowych oraz naturalnie większy stopień koordynacji działań uczest-
ników sieci. Konieczne są nowe wytyczne KE. Zmienione ramy regulacje powinny w sposób 
jednoznaczny uznać kompetencję franczyzodawców do kształtowania polityki sieci franczyzowej 
w zakresie sprzedaży online. Franczyzodawca powinien móc ograniczyć swobodę franczyzobior-
ców w zakresie prowadzenia własnej strony internetowej, z całkowitym zakazem sprzedaży online 
włącznie. Tego rodzaju ograniczenia należy uznać bowiem za dopuszczalne w świetle doktryny 
niezbędnych ograniczeń. 

V. Podsumowanie
Wyrok w sprawie Pronuptia oraz decyzje KE wydane pod koniec lat 80. zdeterminowały 

współczesny sposób oceny antymonopolowej porozumień franczyzowych w prawie unijnym. Do 
porozumień franczyzowych znajduje zastosowanie doktryna niezbędnych ograniczeń. W świetle 
wyroku w sprawie Pronuptia dwa rodzaje ograniczeń są uznawane za niezbędne dla efektywnego 
funkcjonowania franczyzy: 
1) ograniczenia, których celem jest ochrona know-how franczyzodawcy; 
2) ograniczenia, których celem jest ochrona tożsamości i reputacji sieci franczyzowej. 

Należy stwierdzić, że cel ochrony tożsamości i reputacji sieci franczyzowej uzasadnia przy-
znanie franczyzodawcom swobody w zakresie kształtowania polityki sprzedaży przez Internet 
w ramach sieci franczyzowej. KE powinna uwzględnić tę okoliczność w wytycznych dotyczących 
ograniczeń wertykalnych oraz na poziomie rozporządzeniu. 
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Streszczenie 
Artkuł omawia typowe postanowienia dotyczące praw własności intelektualnej, które pojawiają 
się w umowach dystrybucyjnych na obszar Unii Europejskiej, a które mogą stanowić ograniczenie 
konkurencji. Uwzględniono m.in. przyjęty sposób analizy nakładających się regulacji krajowych 
z zakresu prawa własności intelektualnej oraz unijnego prawa ochrony konkurencji, a także wa-
runki wyłączenia spod zakazu porozumień ograniczających konkurencję. Celem artykułu jest 
przybliżenie problematyki w świetle praktyki decyzyjnej Komisji Europejskiej i sądów unijnych. 

Słowa kluczowe: postanowienia ograniczające konkurencję; wyłączny charakter praw własności 
intelektualnej; szczególny przedmiot prawa własności intelektualnej. 
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* Adwokat, zajmuje się obsługą prawną spółek branży farmaceutycznej w Szwajcarii.
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I. Wstęp
Upoważnienie do korzystania z praw własności intelektualnej (PWI), a zwłaszcza upoważnie-

nie do korzystania ze znaków towarowych, z informacji technicznych lub know-how (np. strategii 
promocyjnych) stanowi przeważnie istotny element kompleksowych umów dystrybucyjnych. Przy 
ocenianiu korzyści i ryzyka związanych z tego rodzaju postanowieniami uwzględnia się wartość 
rynkową objętego nimi prawa, zakres i skuteczność dostępnej ochrony PWI oraz treść zobowią-
zań towarzyszących. Zespół tych elementów decyduje również o wpływie licencji na konkurencję. 
Poniżej przedstawiono kilka typów postanowień dotyczących PWI, na które należy zwrócić uwagę 
przy okazji przygotowywania lub opiniowania umów dystrybucyjnych, ponieważ postanowienia te 
mogą – choć nie muszą – spotkać się z negatywną oceną organu ochrony konkurencji. 

II. Umowne ograniczenia licencji
Na mocy umowy dystrybucyjnej, poza zobowiązaniem do nabywania towaru i prowadzenia 

jego odsprzedaży, dystrybutor zazwyczaj zostaje zobligowany do podejmowania dodatkowych 
działań. Często chodzi o wsparcie sprzedaży, takie jak promocja towarów objętych umową lub 
udział w postępowaniach przetargowych, a także np. zapewnienie wymaganego standardu ja-
kościowego przy czynnościach transportowych oraz przechowywaniu towaru, świadczenie usług 
gwarancyjnych i serwisowych czy dopełnianie formalności importowych1. W przypadku branży 
farmaceutycznej od dystrybutora oczekuje się nadto dokonywania szeregu wyspecjalizowanych 
czynności z zakresu bezpieczeństwa leków (pharmacovigilance), a niekiedy aktywnego uczest-
nictwa w procesie rejestracji leku, ubiegania się o refundację, przepakowywania i powtórnego 
znakowania leku lub prowadzenia systemu informacji medycznej. 

W interesie licencjodawcy leży takie ukształtowanie licencji, aby z jednej strony otworzyć 
dystrybutorowi pole do skutecznego wykonywania zobowiązań wynikających z umowy dystry-
bucyjnej, z drugiej zaś pozostawić sobie możliwie największy zakres kontroli nad PWI będącym 
przedmiotem licencji. Dlatego upoważnienie dystrybutora do korzystania z PWI z reguły zostaje 
obwarowane rozmaitymi ograniczeniami. Należy do nich m.in. ścisłe powiązanie zakresu licencji 
z zakresem działalności dystrybutora lub z towarami dostawcy, ograniczenie licencji w czasie, 
ograniczenie terytorialne licencji, nakaz wykonywania udzielonego prawa w sposób zgodny z po-
lityką dostawcy, uprawnienia kontrolne licencjodawcy, zakaz korzystania z konkurencyjnych PWI, 
zrzeczenie się prawa do rejestrowania zbliżonych nazw i domen internetowych, zobowiązanie do 
niekwestionowania ważności PWI, zakaz cesji czy przeniesienie na dostawcę wszelkich PWI, które 
mogłyby przysługiwać dystrybutorowi w związku z realizacją umowy dystrybucyjnej. Szczegółowe 
określenie w umowie sposobu korzystania z PWI jest istotne zwłaszcza wtedy, kiedy w kraju, do 
którego odnosi się umowa, PWI chronione jest w niewystarczającym stopniu, np. z powodu nie-
zarejestrowania znaku towarowego. 

Jednakże dystrybutorzy o silnej pozycji przetargowej, działający na rynku przetargów, wy-
soko wyspecjalizowani lub tacy, których działalność wymaga znaczących inwestycji mogą żądać 
wyłączności uprawnień licencji, także z wyłączeniem samego licencjodawcy. 
1 Wprawdzie w handlu unijnym dystrybutor nie będzie dokonywał czynności importowych, jednak warto o nich wspomnieć choćby ze względu na Szwajcarię, 
która jest istotnym graczem w handlu europejskim, a przy tym, nie należąc do UE, w linii orzeczniczej praktycznie rozciąga unijny zakaz ogranicze-
nia handlu równoległego na swoje terytorium. Zob. wyr. szwajcarskiego Trybunału Federalnego z 04.04.2017 r. w sprawie 2C_172/2014 Gaba/Gebro 
i wyr. z 24.10.2017 r. w sprawie 2C_63/2016 BMW (oba dostępne na stronie: https://www.bger.ch/index.htm).
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III. Możliwość stosowania prawa ochrony konkurencji
do klauzul PWI

Obecnie zgodnie uznaje się, że ochrona przedsiębiorcy płynąca tak z prawa własności in-
telektualnej, jak i z prawa ochrony konkurencji jest jednakowo społecznie pożądana, ponieważ 
oba rodzaje ochrony prawnej – choć każda na swój sposób – sprzyjają innowacji, co z kolei prze-
kłada się na dobrobyt konsumentów2. Mówi się wręcz o komplementarności i konwergencji PWI 
z prawem ochrony konkurencji ze względu na ich proinnowacyjny cel, żadnej z tych dziedzin nie 
dając pierwszeństwa przed drugą (Schmidtchen, 2009). 

Jednak już w samej logice PWI i prawa ochrony konkurencji tkwi zarzewie konfl iktu: o ile 
zasadą prawa własności intelektualnej, podobnie jak każdego prawa własności, jest wyłączenie 
innym podmiotom możliwości korzystania z tego prawa, to prawem ochrony konkurencji rządzi 
zasada przeciwna: tu chodzi o otwarcie rozmaitym podmiotom możliwości swobodnego reali-
zowania interesów gospodarczych, o niewykluczanie ich z ekonomicznego współzawodnictwa. 
Innymi słowy, choć wyłączny charakter PWI motywuje przedsiębiorcę do innowacji, to daje mu 
również możliwość blokowania współzawodnictwa ze strony innych przedsiębiorców3; stąd rodzi 
się potrzeba kontroli uprawnień z PWI w oparciu o prawo ochrony konkurencji (Miąsik, 2012 wraz 
z powołanymi tam badaniami).

1. Dyrektywa kolizyjna. Zakres PWI i wpływ praktyki na konkurencję

W braku formalnego rozgraniczenia pomiędzy zastosowaniem PWI a prawem ochrony kon-
kurencji4 organy ochrony konkurencji i sądy musiały wypracować praktyczny klucz pozwalający 
na rozstrzyganie konfl iktu tych praw. Na obszarze Wspólnoty Europejskiej o relacji pomiędzy PWI 
a prawem ochrony konkurencji po raz pierwszy wyrokowano w 1966 roku na gruncie sprawy Consten 
& Grundig5. W centrum sporu stała kwestia ograniczenia prawa ochronnego na znak towarowy 
w takim zakresie, w jakim wykonywanie tego prawa stało na drodze handlu równoległego. Dążąc 
do rozstrzygnięcia, Trybunał dokonał pojęciowego rozróżnienia pomiędzy przyznaniem (grant of) 
PWI na gruncie prawa krajowego, a jego wykonywaniem (exercise). W efekcie Trybunał stwierdził, 
że o ile, w oparciu o wyrażoną w art. 222 TWE (obecnie art. 345 TFUE) zasadę dominacji prawa 
własności praw członkowskich nad Traktatami, honoruje samo istnienie prawa własności prze-
mysłowej, to już swoboda wykonywania owego prawa musi ulec ograniczeniu w takim zakresie, 
w jakim stałaby w sprzeczności z art. 85 (1) TWE (obecnie art. 101 (1) TFUE). 

2 Tak np. Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych i Federalna Komisja Handlu (DoJ/FTC) w: Antitrust Guidelines for the Licensing of 
Intellectual Property (2017).
3 W ostatnich latach głośne są zwłaszcza przypadki strategicznego wykorzystywania PWI do blokowania konkurencji w branży farmaceutycznej po-
przez ugody patentowe i rozmaite strategie patentowe (np. poprzez tworzenie tzw. gąszczy patentowych). Zob. wyr. Trybunału z 12.12.2018 r. w sprawie 
T-691/14 Servier (Celex 62014TJ0691), wyr. z 6.12.2010 r. w sprawie C-457/10P. w sprawie Astra Zeneca (Celex 62010CH0457), wyr. z 8.09.2016 r. 
w sprawie T-472/13 Lundbeck (Celex 62013TJ0472), dec. Komisji z 10.12.2013 r. w sprawie AT.39685 Johnson&Johnson/Novartis (dostępna na stronie 
internetowej Komisji Europejskiej). Częstość postępowań antymonopolowych wobec przedsiębiorców farmaceutycznych bez wątpienia odzwierciedla 
– jasno zresztą deklarowaną – politykę decyzyjną Komisji, która uważnie przygląda się procesom i praktykom przede wszystkim w obszarach o dużym 
znaczeniu społecznym lub gospodarczym. Opóźnianie wejścia leków generycznych z pewnością należy to tej kategorii. 
4 Dawid Miąsik wskazuje na obiektywny charakter trudności z klarownym rozgraniczeniem sfery zastosowania reguł konkurencji w sprawach dotyczą-
cych praw własności intelektualnej za pomocą rozwiązań o charakterze normatywnym (Miąsik, 2012). 
5 Zob. wyr. Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dalej: Trybunał) z 13.07.1966 r. w połączonych sprawach 56/64 i 58/64 Consten i Grundig 
(Celex 61964CJ0056). Francuska spółka Consten złożyła do sądu we Francji wniosek o zabezpieczenie w postaci zakazu importu równoległego sprzętu 
marki Grundig do Francji przez spółkę UNEF, w uzasadnieniu podając, że poprzez sprowadzenie sprzętu Grundig z rynku niemieckiego spółka UNEF 
dopuściła się naruszenia wyłącznego uprawnienia spółki Consten do korzystania ze znaku towarowego Grundig na terytorium Francji. W odpowiedzi na 
pytanie prejudycjalne sądu francuskiego Trybunał opowiedział się przeciw takim porozumieniom pomiędzy producentem a dystrybutorem, które mogłyby 
przyczyniać się do powstania barier w handlu pomiędzy państwami członkowskimi Wspólnoty. 
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Konstrukcja, na której Trybunał oparł rozstrzygnięcie w sprawie Consten & Grundig funkcjono-
wała przez jakiś czas w postaci dystynkcji pomiędzy istnieniem a wykonywaniem (existence/exe-
cution) PWI6. To podejście spotkało się jednak z krytyką jako sztuczne i nieprzydatne (Czapracka, 
2010, s. 95–96 wraz z powołaną tam literaturą). Sednem krytyki było, iż niemożliwość wykonywania 
prawa niweczy samą istotę prawa. 

Dzisiejsze rozstrzygnięcia unijne co do relacji pomiędzy PWI a prawem ochrony konkurencji 
dokonywane są w oparciu o koncepcję tzw. szczególnego przedmiotu PWI. Choć można spotkać 
opinie, że jest to klasyczna reguła kolizyjna, to w praktyce za tą koncepcją kryje się raczej ogólna 
wytyczna, która nakazuje każdorazowe zbadanie całego kontekstu prawnego i gospodarczego 
zderzających się uprawnień, w tym zagadnienia innowacji.

Poza koniecznością dokładnego ustalenia zakresu PWI w każdej sprawie, kluczowym elemen-
tem analizy będzie zbadanie wpływu danej praktyki na konkurencję. W dawniejszych rozstrzyg-
nięciach można było tu zaobserwować pewną niekonsekwencję w sposobie analizy: w wyroku 
w sprawie Tepea Trybunał stwierdził ograniczenie konkurencji po przeanalizowaniu tylko jedne-
go z wymiarów konkurencji, czyli konkurencji wewnątrzmarkowej (w sytuacji, gdy konkurencja 
międzymarkowa nie była dotknięta porozumieniem). Natomiast zaledwie kilka miesięcy później, 
w decyzji z grudnia 1977 r., Komisja udzieliła wyłączenia szeregowi postanowień dotyczących 
PWI zawartych w umowach pomiędzy spółką Campari-Milano a jej dystrybutorami na kilka krajów 
europejskich7, między innymi ze względu na to, że badane postanowienia nie zakłócały konku-
rencji międzymarkowej, w tym wypadku konkurencji pomiędzy Campari a pozostałymi (licznymi) 
producentami gorzkich drinków8. Obecnie regułą jest uwzględnianie w analizie konkurencji za-
równo wewnątrzmarkowej, jak i międzymarkowej. 

To, że każde rozstrzygnięcie będzie oparte na dokładnej, indywidualnej analizie wpływu da-
nego PWI na konkurencję bezsprzecznie stanowi zaletę koncepcji szczególnego przedmiotu PWI. 
Natomiast jej słabością jest konieczność ponoszenia stosunkowo dużych nakładów przy podej-
mowaniu pojedynczego rozstrzygnięcia, oraz niski stopień pewności prawnej (Heinemann, 2014).

2. Prawo krajowe a prawo wspólnotowe

Pomijając patenty europejskie, PWI powstaje na gruncie prawa krajowego. Natomiast prawo 
ochrony konkurencji często ma wymiar unijny. Dlatego ważnym elementem oceny relacji pomię-
dzy PWI a prawem ochrony konkurencji w umowie dystrybucyjnej może być kwestia stosunku 
prawa krajowego do prawa unijnego. W sprawie GEMA Trybunał wyraźnie wypowiedział się, iż 
działania podmiotu prywatnego sprzeczne z zasadami rządzącymi przepływem towarów w ramach 
Wspólnoty nie mogą korzystać z ochrony na podstawie prawa krajowego. W dalszym komen-
tarzu Trybunał uzupełnił, że dopuszczenie, na podstawie rozmaitych regulacji obowiązujących 
w państwach członkowskich, aby obywatele tych państw podejmowali działania dzielące rynek 
wspólnotowy, działania polegające na nieuzasadnionej dyskryminacji lub stosowali ukryte ogra-

6 Tak np. w wyr. Trybunału z 31.10.1974 r. w sprawie 16/74 Centrafarm (Celex 61974CJ0016).
7 W kilku przypadkach licencjobiorcy zostali zarazem upoważnieni do wytwarzania Campari. 
8 Dec. Komisji z 23.12.1977r. w sprawie 78/253 EEC Campari (Celex 31978D0253). 
Chodziło w niej – podobnie jak w sprawie Tepea – o umowne postanowienie o wyłączności licencji, a także o zakaz dalszego licencjonowania, zakaz 
dystrybucji towarów konkurencyjnych oraz zakaz prowadzenia sprzedaży aktywnej poza przydzielone terytorium.
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niczenia w handlu między państwami członkowskimi, uniemożliwiłoby osiągnięcie celu Traktatu, 
którym jest połączenie rynków krajowych w jeden rynek9.

3. Konkluzja

Podsumowując, począwszy od sprawy Consten & Grundig nie ulega wątpliwości, że PWI 
nie jest wolne od możliwości oceny z punktu widzenia prawa ochrony konkurencji. Natomiast 
w myśl koncepcji szczególnego przedmiotu PWI, o rezultacie tej oceny przesądzi staranna analiza 
okoliczności każdej sprawy, przede wszystkim z uwzględnieniem jej wymiaru ekonomicznego10. 

IV. Postanowienia dotyczące PWI mogące ograniczać konkurencję
W tej części przeanalizowano kilka postanowień umownych, które wpływają na kształt upo-

ważnienia do korzystania z PWI i prześledzono, jak zostały ocenione z punktu widzenia prawa 
ochrony konkurencji. Warto przy tym pamiętać, że samo udzielanie licencji postrzega się jako 
działanie co do zasady prokonkurencyjne, ponieważ przedsiębiorcy mogą w ten sposób połączyć 
uzupełniające się zasoby, co sprzyja rozwojowi produkcji lub dystrybucji11.

1. Ograniczenia terytorialne licencji 

Ograniczenie terytorialne licencji polega na tym, że dystrybutor otrzymuje zakaz prowadzenia 
działalności odsprzedażowej na wskazane terytorium (np. poza obszar objęty licencją). Będzie to 
zawsze wrażliwe postanowienie umowne, ponieważ stosunkowo łatwo może zostać zaliczone do 
kategorii tzw. zakazanych (czarnych) klauzul antykonkurencyjnych, które nie tylko zagrożone są 
wysoką karą fi nansową, lecz także powodują nieważność całej umowy z mocy prawa12.

Decyzja w sprawie Sky UK 

Amerykańskie studia fi lmowe z reguły udzielają licencji na treści audiowizualne tylko jednemu 
nadawcy telewizji płatnej na jedno państwo członkowskie Unii Europejskiej (lub jednemu nadaw-
cy na grupę kilku państw należących do jednego obszaru językowego w ramach UE). W mar-
cu br. Komisja wydała decyzję zobowiązaniową na gruncie postanowień zawartych w umowach 
pomiędzy czterema amerykańskimi studiami fi lmowymi (Disney, NBC Universal, Sony Pictures, 
Warner Bros) a brytyjskim nadawcą telewizyjnym Sky UK. W postępowaniu Komisja zakwestio-
nowała postanowienia, na mocy których Sky UK został zobowiązany do zablokowania dostępu do 
fi lmów produkowanych przez studia odbiorcom spoza obszaru objętego licencją, czyli poza Wielką 
Brytanią i Irlandią (geo-blocking). Ze swej strony studia zobowiązały się nałożyć na nadawców 

 9 Zob. wyr. Trybunału z 18.06.1975 r. w sprawie 40/70 Sirena (Celex 61970CJ0040), wyr. Trybunału z 20.01.1981 r. w połączonych sprawach 55/80 
i 57/80 GEMA (Celex 61980CJ0055), wraz z powołanym tam wyr. w sprawie Centrafarm. W sprawie GEMA Trybunał zrównał prawa autorskie – w ich 
ekonomicznym aspekcie – z własnością przemysłową i handlową. Natomiast w sprawie Centrafarm Trybunał uznał wprawdzie zasadność ograniczenia 
swobody przepływu towarów ze względu na ochronę odbiorców przed uszkodzonymi produktami medycznymi, jednak jako właściwą podstawę prawną 
dopuszczalności tego ograniczenia wskazał przepisy o ochronie zdrowia, a nie prawo własności przemysłowej. 
Warto tu zauważyć, że właśnie na gruncie rozważań na temat stosunku krajowych PWI do zasady swobodnego przepływu towarów i usług w ramach 
w Unii Europejskiej zrodziła się koncepcja szczególnego przedmiotu PWI. Następnie została ona przyswojona do oceny relacji pomiędzy PWI a prawem 
ochrony konkurencji (Heinemann, 2014). 
10 Tytułem zastrzeżenia, know-how nie korzysta z jednakowej ochrony jak patenty czy znaki towarowe, lecz będzie z reguły kwalifi kowane jako tajem-
nica przedsiębiorstwa. W przypadku nakładającej się regulacji prawnokonkurencyjnej, stosowane będą więc nieco odmienne zasady oceny niż wobec 
innych PWI. 
11 Zob. DoJ/FTC (2017). Antitrust Guidelines for the Licensing of Intellectual Property.
12 Art. 101 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE).
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z innych państw członkowskich ograniczenie terytorialne, czyli zakazać im udostępniania usług 
płatnej telewizji13 na obszarze Wielkiej Brytanii i Irlandii, co również wzbudziło zastrzeżenia Komisji. 

Zdaniem Komisji, to, że postanowienia przyjęte przez strony uniemożliwiały nadawcy udo-
stępnianie treści audiowizualnych w odpowiedzi na niewywołane zamówienia konsumentów 
mieszkających poza terytorium objętym licencją, stanowi ograniczenie sprzedaży biernej, a więc 
eliminuje konkurencję pomiędzy nadawcami z różnych państw Unii i stanowi podział wspólnego 
rynku według granic państwowych. W efekcie, studia i Sky UK przyjęły zobowiązanie do niewy-
konywania zakwestionowanych postanowień umownych oraz do niestosowania ich w przyszłości.

Co istotne, Komisja wprost zastrzegła, że decyzja została wydana bez uszczerbku dla praw 
przysługujących stronom na gruncie przepisów o prawach autorskich i wyraźnie wskazała na in-
dywidualne okoliczności sprawy, podkreślając, że o przyjętej ocenie przesądził szczególny eko-
nomiczny i prawny kontekst praktyki14.

Warunki wyłączenia grupowego dla ograniczenia terytorialnego 

Terytorialne ograniczenie licencji nie zawsze jednak musi zostać uznane za niezgodne 
z prawem ochrony konkurencji. Rozporządzenie Komisji nr 330/201015 ustanawia dobrodziejstwo 
blokowego wyjątku od traktatowego zakazu porozumień ograniczających konkurencję. W myśl 
owego rozporządzenia, za niezgodne z prawem ochrony konkurencji nie zostaną uznane teryto-
rialne ograniczenia licencji, które (1) dotyczą dostawcy i dystrybutora, z których każdy posiada 
nie więcej niż 30% udziału w rynku oraz (2) dozwalają dystrybutorowi na prowadzenie sprzedaży 
biernej (tzn. w odpowiedzi na niewywołane zapotrzebowanie). Ponadto, warunkiem dopuszczal-
ności ograniczenia terytorialnego jest, aby: (3) chronione zakazem obszary zostały zastrzeżone 
na wyłączność samemu dostawcy lub przydzielone na wyłączność innemu nabywcy oraz żeby 
(4) analogicznemu zakazowi zostali poddani wszyscy pozostali nabywcy danego dostawcy z ob-
szaru UE (tzw. warunek równoległego ograniczenia sprzedaży aktywnej)16. 

Powyższe przesłanki mają charakter kumulatywny, a zatem niespełnienie którejkolwiek z nich 
wiąże się z istotnym ryzykiem prawnym ze względu na możliwość uznania ograniczenia za czarną 
klauzulę antykonkurencyjną.

Szczególny przedmiot PWI

Choć ochrona terytorialna działalności przedsiębiorcy z reguły budzi zasadnicze zastrzeżenia 
prawnokonkurencyjne, w pewnych okolicznościach ekonomiczna i prawna analiza sprawy może 
doprowadzić do wniosku, że podmiot wyłącznie upoważniony do korzystania z praw autorskich 
może zgodnie z prawem liczyć na ochronę terytorialną. W sprawie Coditel17 Trybunał uznał, iż 
właściciel praw autorskich do fi lmu oraz jego licencjobiorca mają wszelkie prawo obliczać opłaty 
za wyświetlanie fi lmu w oparciu o założoną liczbę wyświetleń; co więcej, pobieranie w ten spo-
sób skalkulowanych opłat stanowi istotę prawa autorskiego do fi lmowego utworu artystycznego. 
13 Zobowiązania obejmowały zarówno płatne serwisy internetowe, jak i płatną telewizję satelitarną.
14 Komunikat Komisji z 7.03.2019 r., http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1590_en.htm.
15 Rozporządzenie Komisji nr 330/2010 z 30.04.2010 r. w sprawie stosowania art. 101 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do kategorii 
porozumień wertykalnych i praktyk uzgodnionych (Rozporządzenie Wertykalne; Celex 32010R0330).
16 Art. 2 ust. 3 w zw. z oraz art. 4 lit. b Rozporządzenia Komisji nr 330/2010 oraz pkt 51 Wytycznych w sprawie ograniczeń wertykalnych (2000/C 291/01, 
Celex 32000Y1013 (01)). 
17 Wyr. Trybunału z 18.03.1980 r. w sprawie 62/79 Coditel i in. v Ciné Vog Films i in. (Celex 61979CJ0062). 
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Zgodne z prawem jest zatem stosowne odsunięcie w czasie dystrybucji telewizyjnej fi lmu – tak, 
aby w pierwszej kolejności mogło dojść do założonej liczby wyświetleń fi lmu w kinach. Tym sa-
mym, uprawniony z licencji może domagać się ochrony swojego prawa wobec operatorów tele-
wizyjnych, którzy prowadzą nadawanie fi lmu na terytorium objętym wyłącznością licencjobiorcy18. 

2. Wyłączność licencji 

Na tle sprawy Coditel, a także sprawy Consten & Grundig można dostrzec, że nawet w braku 
ograniczeń terytorialnych w umowach z pozostałymi dystrybutorami, ze względu na z założenia 
wyłączny charakter PWI, samo udzielenie dystrybutorowi licencji wyłącznej może prowadzić do 
powstania ochrony terytorialnej. Dystrybutor może bowiem zażądać ochrony przysługującego mu 
na wyłączność PWI i w ten sposób hamować konkurencję z innych obszarów Unii Europejskiej.19 

Żądanie dystrybutora nie zawsze zostanie jednak uznane za nieusprawiedliwione: w zależności 
od okoliczności, rozstrzygnięcie może zapaść również na korzyść wykonywania uprawnienia wyłącz-
nego z PWI. Przykładowo, w pozornie jednakowych sprawach dotyczących zgodności wykonywa-
nia PWI z zasadami rządzącymi przepływem towarów w ramach Unii Europejskiej, Trybunał wydał 
dwa odmienne rozstrzygnięcia: W sprawie Tepea, w imię ochrony konkurencji Trybunał odmówił 
holenderskiej spółce Tepea prawa do powoływania się na wyłączne prawo do znaku towarowego 
w celu zakazania innym importerom sprzedaży towarów opatrzonych owym znakiem. Natomiast 
w sprawie IHT Trybunał uznał takie samo działanie niemieckiej spółki Ideal Standard GmbH za 
zgodne z prawem. O różnicy przesądziło to, że Ideal Standard przeciwstawiał się importowaniu 
przez spółkę IHT towarów opatrzonych znakiem towarowym zarejestrowanym wprawdzie przez 
Ideal Standard, lecz produkowanych przez inny podmiot, niepowiązany z Ideal Standard. Zdaniem 
Trybunału, działania Ideal Standard były zasadne ze względu na cel prawa do znaku towarowego, 
czyli umożliwienie zagwarantowania jakości towaru opatrzonego tym znakiem (co w wypadku im-
portowanych przez IHT towarów innego producenta nie było możliwe) oraz ze względu na drugi cel 
PWI, czyli umożliwienie występowania przeciwko próbom naruszenia renomy znaku towarowego 
polegającym na opatrywaniu tym znakiem towarów wprawdzie odmiennych, ale na tyle zbliżonych 
do towarów oryginalnych, że zachodzi możliwość zmylenia konsumentów co do producenta towaru20.

3. Zakaz korzystania z konkurencyjnych PWI 

Dostawca, będący jednocześnie licencjodawcą, może uzależnić udzielenie dystrybutorowi 
upoważnienia do korzystania z PWI od zobowiązania się przez dystrybutora, że ten nie będzie 
korzystał z konkurencyjnych PWI. Działanie takiego zakazu jest równoważne z działaniem zwy-
czajnego zakazu konkurowania i podlega ocenie według tych samych zasad. Można byłoby więc 
spodziewać się, że naruszenie warunków zgodności z prawem konkurencji zakazu korzystania 
z konkurencyjnych PWI przyniesie dokładnie takie skutki prawne, jak naruszenie wymogów odno-
szących się do klasycznego zakazu konkurowania, czyli m.in. dotknięcie nieważnością samego 

18 Chodziło o operatorów telewizji kablowych, którzy uprzednio pozyskali fi lm ze stacji telewizyjnej zlokalizowanej w innym państwie członkowskim.
19 Nie może zatem dziwić, że Trybunał bardzo zdecydowanie ocenił połączenie wyłącznego prawa do znaku towarowego z dystrybucją wyłączną: 
„Umiejętne wykonywanie prawa do znaku towarowego tak wzmocniło ochronę terytorialną, którą zagwarantowała umowa o dystrybucji wyłącznej, 
(…) że połączony skutek tych dwóch technik zaowocował powstaniem absolutnej i trwałej ochrony.” Zob. pkt 44 wyr. Trybunału z 20.06.1977 r. w sprawie 
28/77 Tepea (Celex 61977CJ0028). 
20 Zob. wyr. Trybunału z 22.06.1993 r. w sprawie C-9/93 IHT (Celex 61993CJ0009) oraz wyr. z 17.10.1990 r. w sprawie C-10/89 SA CNL-SUCAL v. Hag 
(Celex 61989CJ0010; tzw. sprawa Hag II). 
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tylko postanowienia o zakazie korzystania z konkurencyjnych PWI21. Taka interpretacja byłaby 
z pewnością zgodna z duchem regulacji prawnokonkurencyjnej, jednak przy dokonywaniu oceny 
ryzyka prawnego związanego z występującym w umowie zakazem korzystania z konkurencyjnych 
PWI nie można nie wziąć pod uwagę pewnej niekonsekwencji legislacyjnej. Spójrzmy na usytu-
owanie przepisów Rozporządzenia Wertykalnego odnoszących się do PWI:
1) parametry zgodności z prawem postanowień dotyczących PWI w umowach dystrybucyjnych 

zostały określone w art. 2 ust. 3 Rozporządzenia Wertykalnego; 
2) art. 2 ust. 3 został ukształtowany jako wyjątek od normy sformułowanej w art. 2 ust. 1 

Rozporządzenia Wertykalnego; 
3) tenże art. 2 ust 1 Rozporządzenia Wertykalnego, którego istotą jest ustanowienie wyłączenia 

grupowego dla porozumień wertykalnych, odnosi się do całych porozumień, nie zaś jednie 
do postanowień zawierających ograniczenie konkurencji.
Załóżmy zatem, że z jakiejś przyczyny obecny w umowie dystrybucyjnej zakaz korzystania 

z konkurencyjnych PWI nie spełni warunków obowiązujących dla zwykłego zakazu konkurencji 
(na przykład, zostanie ustanowiony na okres dłuższy niż 5 lat). Przy ścisłej wykładni systemowej 
Rozporządzenia Wyłączeniowego skutki prawne tego zakazu okazują się daleko poważniejsze 
niż skutki antykonkurencyjnego zakazu konkurowania. Zgodnie z brzmieniem art. 2 ust. 1 rozpo-
rządzenia, za nieważne z mocy prawa mogłoby bowiem zostać uznane całe porozumienie, nie 
zaś tylko, jak w przypadku zakazu konkurowania, samo postanowienie. 

W literaturze przedmiotu postuluje się już stosowanie jednakowych sankcji wobec obu postaci 
zakazu konkurowania (Wijckmans, Tuytschaever, Jurkowska-Gomułka, Modzelewska de Raad 
i Sztejnert-Roszak, 2018, s. 190–191). Należy zatem mieć nadzieję, że wskazana niespójność 
zostanie skorygowana w praktyce orzeczniczej. 

4. Zobowiązanie do niekwestionowania ważności PWI

Celem postanowienia o niekwestionowaniu ważności PWI (klauzula no-challenge) jest po-
wstrzymanie licencjobiorcy od wszelkich działań, które mogłyby osłabić skuteczność prawa ze 
znaku towarowego. Poniżej przywołuję dwa rozstrzygnięcia dotyczące klauzuli no-challenge, 
wprawdzie nie na gruncie typowej umowy dystrybucyjnej (umowy odsprzedaży), lecz przyjęty tok 
rozumowania może być przydatny również przy ocenie umów dystrybucyjnych. 

W sprawie Windsurfi ng International, w umowach patentowych dotyczących wytwarzania i dys-
trybucji desek do windsurfi ngu, sześciu niemieckich przedsiębiorców zostało zobowiązanych do 
traktowania znaków słownych „Windsurfer” oraz „Windsurfi ng,” a także odpowiadającego im znaku 
grafi cznego, jako chronionych prawem znaków towarowych. Nietrudno domyślić się, że celem upraw-
nionego z patentu Windsurfi ng International było przede wszystkim powstrzymanie licencjobiorców 
przed używaniem słów „windsurfer” i „windsurfi ng” jako określeń generycznych. Trybunał wskazał, 
że tego rodzaju zobowiązanie (1) nie mieści się w zakresie szczególnego przedmiotu PWI, którego 
dotyczyła umowa, czyli zasługującego na ochronę uprawnienia wyłącznego z patentu, oraz że (2) zo-
bowiązanie to ogranicza konkurencyjność licencjobiorców w sposób sprzeczny z art. 85 ust. 1 TWE22.

21 Art. 5 lit. a Rozporządzenia Wertykalnego. 
22 Zob. wyr. Trybunału z 25.02.1986 r. w sprawie 193/83 Windsurfi ng International (Celex 61983CJ0193). Na podstawie rozporządzenia Komisji 
z 21.03.2014 r. w sprawie stosowania art. 101 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do kategorii porozumień o transferze technologii (Celex 
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Natomiast w decyzji wyłączeniowej w sprawie Mooshead, klauzula no-challenge została de-
cyzją Komisji wyłączona spod zakazu porozumień anykonkurencyjnych: w ramach kilku umów 
o transferze know-how i licencji na znak towarowy pomiędzy kanadyjskim a brytyjskim producen-
tem piwa, producent brytyjski zobowiązał się do niepodejmowania żadnych kroków, które mogłyby 
doprowadzić do unieważnienia zastrzeżenia znaku towarowego Mooshead. 

Niemożność wyjęcia spod zastrzeżenia i w efekcie udaremnienie możliwości swobodnego 
używania pewnej nazwy (np. termos) przez potencjalnych konkurentów może stanowić barierę 
wejścia na rynek. Jednak w sprawie Mooshead uznano, że marka Mooshead była na tyle słabo 
rozpoznawalna na rynku, że inni producenci byli w stanie prowadzić skuteczną konkurencję, 
sprzedając piwo pod ich własnymi markami. Komisja doszła więc do wniosku, że ograniczenie 
możliwości zakwestionowania ważności znaku towarowego Mooshead nie mogło w sposób od-
czuwalny zakłócać konkurencji23.

5. Ograniczenie reklamy w wyszukiwarce internetowej 

Spółka Guess Europe prowadzi sprzedaż w modelu selektywnym, opartym o kryteria jakoś-
ciowe. W 2017 r. Komisja zakwestionowała kilka zobowiązań nałożonych na dystrybutorów selek-
tywnych Guess Europe, m.in. zobowiązanie do nieposługiwania się znakiem towarowym Guess 
w reklamie związanej z wyszukiwaniem internetowym, przede wszystkim w Google AdWords. Co 
ciekawe, ograniczenie nie zostało wprost ujęte w umowach dystrybucji, lecz stanowiło praktykę 
pomiędzy stronami. Komisja oceniła, że tak znaczne skrępowanie możliwości reklamy w wyszu-
kiwarce internetowej osłabiło „znajdowalność” dystrybutorów, a w konsekwencji i rentowność 
prowadzonej przez nich sprzedaży internetowej. Jednocześnie Komisja uznała, że konieczność 
ochrony wizerunku marki Guess nie uzasadniała wprowadzonego ograniczenia, ponieważ nie 
zachodziła możliwość pomyłki co do pochodzenia towarów. W konsekwencji Komisja oceniła 
praktykę jako sprzeczną z prawem ochrony konkurencji ze względu na swój cel, który polegał 
na zredukowaniu dystrybutorom możliwości reklamowania i sprzedaży towarów, zwłaszcza poza 
wyznaczone im terytorium oraz na ograniczeniu konkurencji wewnątrzmarkowej24. 

V. Zakończenie
Uprawnienia przedsiębiorcy z zakresu własności intelektualnej mogą podlegać kontroli praw-

nokonkurencyjnej. Zawarte w umowach dystrybucyjnych postanowienia licencyjne należy zatem 
rozważać pod kątem ich zgodności z prawem ochrony konkurencji.

Część postanowień licencyjnych spełni wymogi wyłączenia blokowego spod zakazu porozu-
mień antykonkurencyjnych. Natomiast pozostałe postanowienia licencyjne nie zostaną automa-
tycznie uznane za niezgodne z prawem, lecz będą wymagały indywidualnej oceny. Ponieważ nie 
ma formalnej reguły, która ułatwiłaby to zadanie, pozwalając na uniwersalne rozgraniczenie PWI 
i prawa ochrony konkurencji, konieczne jest zbadanie okoliczności prawnych i ekonomicznych 
w każdym przypadku. Niezbędnym elementem owej analizy jest ustalenie szczególnego przed-
miotu badanego prawa własności intelektualnej oraz określenie wpływu badanego postanowienia 
32014R0316), w odniesieniu do umów patentowych klauzula no-challenge jest obecnie wprost zaliczona do ograniczeń wykluczonych spod wyłączenia 
grupowego – czyli zawsze wymaga indywidualnej oceny. 
23 Decyzja Komisji z 23.03.1990 r. w sprawie IV/32.736 Mooshead/Whitebread (Celex 31990D0186).
24 Zob. dec. Komisji z 17.12.2018 r. w sprawie AT.40428 Guess, dostępną na stronie internetowej Komisji Europejskiej. 
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na konkurencję, w tym zwłaszcza możliwość wystąpienia efektu prokonkurencyjnego (który czę-
sto przeważy nad efektem antykonkurencyjnym), możliwość zamknięcia innym przedsiębiorcom 
dostępu do rynku lub ewentualne efekty na innym rynku właściwym. Do istotnych parametrów 
oceny wpływu na konkurencję należą m.in. wielkość udziału rynkowego objętego porozumieniem, 
stopień koncentracji rynku, bariery wejścia na rynek, poziom konkurencji wewnątrz- i międzymar-
kowej, zdolność konkurentów i konsumentów do zareagowania na zmianę ceny towaru, czy też 
czas obowiązywania ograniczenia25. 

Przy ocenie rodzajów ryzyka prawnokonkurencyjnego związanych z PWI w umowach dystry-
bucyjnych za drogowskaz służą oceny i interpretacje zawarte w wytycznych publikowanych przez 
organy ochrony konkurencji. Szczególnie cenny wgląd w sposób myślenia o relacji pomiędzy PWI 
a prawem ochrony konkurencji daje – choć nie zawsze na gruncie umowy o charakterze ściśle 
wertykalnym – orzecznictwo sądów unijnych oraz praktyka decyzyjna organów ochrony konkurencji. 
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I. Defi nicja umowy franczyzy w prawie polskim
Umowa franczyzy nie jest bezpośrednio regulowana przez polskie prawo cywilne. W szcze-

gólności nie istnieją przepisy regulujące treść umów franczyzy – czy to poprzez wskazywanie 
konieczności, czy też, odmiennie, ograniczania, włączenia określonych warunków lub postanowień 
do tego typu umowy. Strony mają swobodę w negocjowaniu i ustalaniu warunków umowy fran-
czyzy, z uwzględnieniem zasady swobody umów i innych postanowień obowiązujących w Polsce 
aktów prawnych. 

Pewne wskazówki co do tego, co stanowi istotę umowy franczyzy (umowy franchisingowej) 
możemy jednak znaleźć w orzecznictwie, które konsekwentnie przyjmuje, że „umowa franchisin-
gowa, według ukształtowanego w praktyce modelu, ma charakter umowy wzajemnej. Ujmując 
najogólniej, na jej podstawie franchisingobiorca (partner) uzyskuje od franchisingodawcy (organiza-
tora sieci) zezwolenie (franschise) na wykorzystanie wypracowanego przez niego, sprawdzonego 
sposobu prowadzenia określonej działalności gospodarczej i stosowanych przez niego oznaczeń 
w zamian za wynagrodzenie (periodycznie uiszczane opłaty franchisingowe)”1. Nie bez znaczenia 
pozostaje również wypracowana, dla celów prawa konkurencji, defi nicja systemu dystrybucji fran-
chisingowej, zgodnie z którą jest to „system dystrybucji, w którym dystrybutor bezpośrednio lub 
pośrednio zobowiązuje się odsprzedawać zakupione od dostawcy towary objęte porozumieniem 
wertykalnym, wykorzystując udostępnione przez niego – w zamian za wynagrodzenie – prawa 
własności intelektualnej i przemysłowej lub know-how”2. 

W prawie unijnym obecnie również brak defi nicji porozumienia franchisingowego na szczeblu 
rozporządzeń, w szczególności nie wspomina o nim rozporządzenie Komisji (UE) nr 330/2010 
z 20 kwietnia 2010 r. w sprawie stosowania art. 101 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej 
do kategorii porozumień wertykalnych i praktyk uzgodnionych3. Opis elementów umowy franczyzy 
znajduje się jedynie w obwieszczeniu Komisji – Wytyczne w sprawie ograniczeń wertykalnych4, 
który akcentuje następujące elementy:
1) udzielenie przez franczyzodawcę licencji dotyczących praw własności intelektualnej, w tym 

know-how do wykorzystania celem dystrybucji towarów lub usług;
2) pomoc handlowa i techniczna franczyzobiorcy w zakresie prowadzonej dystrybucji towarów 

lub usług;
3) uzgodnienia dotyczące różnego rodzaju ograniczeń wertykalnych dotyczących dystrybucji, 

jak dystrybucja selektywna, zakaz konkurowania czy różnego rodzaju modele dystrybucji 
wyłącznej;

4) obowiązek franczyzobiorcy uiszczania na rzecz franczyzodawcy opłaty franczyzowej, która 
może mieć jednak różnorodny charakter.
Szerokie ujęcie cech dystrybucji franczyzowej znajduje się w Europejskim Kodeksie Etyki 

Udzielania Franczyzy, ustanowionym przez Europejską Federację Franczyzy, której członkiem jest 
Polska Organizacja Franczyzodawców, dobrowolna organi zacja pracodawców – franczyzodawców, 

1 Wyr. SA w Poznaniu z 29.11.2005, I ACa 1026/05 (OSA 2006 nr 12, poz. 41); wyr. SN z 8.10.2004 r., V CK 670/03 (OSNC 2005 nr 9, poz. 162, s. 95); 
wyr. SN z 7.03.2006 r., II CSK 348/06.
2 Rozporządzenie Rady Ministrów z 30.03.2011 r. w sprawie wyłączenia niektórych rodzajów porozumień wertykalnych spod zakazu porozumień ogra-
niczających konkurencję (Dz.U. Nr 81, poz. 441 ze zm.).
3 Dz.Urz. UE L 102/1.
4 Dz.Urz. UE 2010 C 130/1, pkt 189.
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działających na obszarze Polski. Zgodnie ze wskazanym Kodeksem: „Franczyza to system sprze-
daży towarów, usług lub technologii, który jest oparty na ścisłej i ciągłej współpracy pomiędzy 
prawnie i fi nansowo odrębnymi i niezależnymi przedsiębiorstwami, franczyzodawcą i jego indy-
widualnymi franczyzobiorcami. Istota tego systemu polega na tym, że franczyzodawca nadaje 
swoim poszczególnym franczyzobiorcom prawo oraz nakłada na nich obowiązek prowadzenia 
działalności zgodnie z jego koncepcją. W ramach i na okres sporządzonej na piśmie umowy fran-
czyzowej oraz w zamian za bezpośrednie lub pośrednie świadczenia fi nansowe uprawnienie to 
upoważnia indywidualnego franczyzobiorcę do korzystania z nazwy handlowej franczyzodawcy, 
jego znaku towarowego lub usługowego, know-how, metod prowadzenia działalności gospodar-
czej, wiedzy technicznej, systemu postępowania i innych praw własności intelektualnej lub prze-
mysłowej, a także do korzystania ze stałej pomocy handlowej i technicznej franczyzodawcy”5. Na 
marginesie warto dodać, że w wielu jurysdykcjach, nawet tych, które posiadają odrębne regulacje 
na temat umowy franczyzy, wskazuje się na opis franczyzy zawarty w Europejskim Kodeksie Etyki 
Udzielania Franczyzy (przyjmowany przez lokalne jednostki Europejskiej Federacji Franczyzy), 
jako dający wskazówki do oceny systemu dystrybucji franczyzowej. 

W polskiej literaturze przedmiotu podkreśla się, że zgodnie z unijnym prawem konkurencji 
pojęcie „franczyzy” akcentuje dwa zasadnicze elementy: przekazanie i wykorzystanie know-how 
franczyzodawcy oraz stałą pomoc w zakresie prowadzenia działalności zgodnie ze wskazówkami 
franczyzodawcy, której ten ostatni udziela franczyzobiorcy (Skrzek i Wojtaszek, 1995).

W doktrynie franczyzę określa również jako: „udzielenie przez jedną osobę (franczyzodawcę) 
drugiej osobie (franczyzobiorcy) zezwolenia, które upoważnia franczyzobiorcę do prowadzenia 
działalności handlowej pod znakiem towarowym/nazwą fi rmową franczyzodawcy oraz wykorzysta-
nia całego pakietu zawierającego wszystkie elementy niezbędne do tego, aby nie przeszkolona 
wcześniej osoba mogła być wprowadzona do przedsiębiorstwa zaprojektowanego i utworzonego 
przez franczyzodawcę oraz by mogła prowadzić to przedsiębiorstwo przy stałej pomocy na z góry 
ustalonych zasadach” (Mendelson i Acheson, 1992).

Powyższe wskazuje, że niezależnie od źródła, na którym opieralibyśmy się przy konstruo-
waniu defi nicji franczyzy jako określonego modelu dystrybucji, podkreślany jest zawsze element 
wyposażenia franczyzobiorcy w pewien ustandaryzowany pakiet praktycznych informacji, opartych 
na doświadczeniu franczyzodawcy, które posiadając walor poufności i istotności dla prowadzo-
nego biznesu, umożliwiają w rzeczywistości franczyzobiorcy uzyskanie przewagi konkurencyjnej. 
Franczyza w dużej mierze opiera się w tym zakresie na sprzedaży pewnej „szansy na sukces”, przy 
czym ostatecznie do oceny franczyzobiorcy należy, jak wysoko szansa powodzenia przedsięwzięcia 
jest przez niego oceniana i na podstawie jakich informacji i danych polski franczyzobiorca może 
dokonać weryfi kacji opłacalności biznesu, w który zamierza inwestować swoje środki. Zawarcie 
umowy franczyzy łączy się bowiem zazwyczaj z koniecznością wniesienia przez franczyzobiorcę 
na rzecz franczyzodawcy określonej, często wysokiej, opłaty wstępnej, obok własnej, bezpośred-
niej inwestycji kapitałowej w fi zyczne uruchomienie punktu (lokalu) franczyzowego. Zagadnienie 
istnienia i zakresu obowiązku pre-contractual disclosure nieodzownie łączy się zaś z zapewnie-
niem zachowania przez franczyzobiorcę poufności przekazywanych informacji. 

5 Kodeks Etyki Udzielania Franczyzy dostępny jest na stronie http://franczyza.org.pl/kodeks-etyki (8.06.2019).



7777 Magdalena Kowalczuk-Szymańska            Zobowiązanie do ujawienia istotnych informacji przed zawarciem umowy franczyzy…

internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 2019, nr 4(8)        www.ikar.wz.uw.edu.pl        DOI: 10.7172/2299-5749.IKAR.4.8.5

II. Zobowiązanie do ujawnienia istotnych informacji 
przed zawarciem umowy w prawie polskim

1. Zasady ogólne

Konsekwencją braku regulacji w polskim prawie umowy franczyzy jest brak wytycznych, jakie 
dane oraz inne informacje franczyzodawca jest zobowiązany ujawnić potencjalnemu franczyzo-
biorcy na etapie negocjowania umowy franczyzy. Tym bardziej, że wielokrotnie franczyzobiorca 
nie ma szans zdobycia pożądanych informacji z „rynku”, gdyż nie istnieją żadne wymogi formalne, 
aby franczyzodawca wykazywał się określonym stopniem doświadczenia biznesowego, poprzez 
np. obowiązek prowadzenia działalności przed udzieleniem pierwszej franczyzy przez określony, 
minimalny czas czy też prowadzenia z sukcesem określonej, minimalnej, ilości własnych punktów 
(globalnie, a nawet lokalnie). Powyższa trudność w ocenie dotyczy w szczególności franczyzo-
dawców, którzy dopiero wchodzą na polski rynek, proponując zawarcie pierwszej franczyzy, często 
o charakterze masterfranczyzy. 

Nawet gdyby jednak takie, jak przykładowo wskazane powyżej (lub podobne), wymogi co 
do legitymowania się przez franczyzodawcę określoną historią biznesową istniały, to, mając 
na uwadze charakter informacji pożądanych i przydatnych franczyzobiorcy, mających z reguły 
charakter poufny, stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, ich pozyskiwanie bez autoryzacji 
franczyzodawcy rodziłoby po stronie potencjalnego franczyzobiorcy ryzyko popełnienia czynu 
nieuczciwej konkurencji6. 

W związku z tym, że polskie prawo nie przewiduje obowiązku ujawnienia w stosunkach B2B 
określonych informacji przed zawarciem umowy, w tym zawarciem umowy franczyzy, zakres 
przekazywanych sobie nawzajem danych, innych informacji czy dokumentów oraz procedura 
ich wymiany zależy z jednej strony od decyzji franczyzodawcy (jak wiele i jak szczegółowo chce 
wdrożyć potencjalnego franczyzobiorcę w swój biznes), a z drugiej – od wymagań franczyzobiorcy.

W Europejskim Kodeksie Etyki Udzielania Franczyzy zawarty jest postulat, aby „w celu umoż-
liwienia przyszłym indywidualnym franczyzobiorcom uzyskania pełnej wiedzy przed podpisaniem 
przez nich jakichkolwiek wiążących dokumentów powinni oni, w odpowiednim czasie przed pod-
pisaniem tych wiążących dokumentów, otrzymać egzemplarz aktualnego Kodeksu Etyki, a także 
otrzymać na piśmie pełen i dokładny zestaw informacji istotnych dla stosunków franczyzowych”. 
Jest to bardzo ogólnie sformułowana wytyczna, które nie konkretyzuje, jakie rodzajowo informa-
cje powinien przekazać franczyzodawca, aby umożliwić franczyzobiorcy podjęcie niezależnej 
i w pełni świadomej decyzji dotyczącej podpisania umowy franczyzy. Co więcej, postanowienia 
w/w Kodeksu nie mają mocy wiążącej, mogąc jedynie wpływać na ocenę postępowania członków 
Polskiej Organizacji Franczyzodawców w ramach wewnętrznie ustalonych przez tę organizację 
procedur.

Powyższe wskazuje, że to potencjalny franczyzobiorca, chcąc zabezpieczyć swoje interesy 
winien domagać się od franczyzodawcy przekazania określonych informacji, pozyskiwać je samo-
dzielnie z ogólnie dostępnych źródeł (np. z akt rejestrowych polskich spółek złożonych w Krajowym 

6 Czynem nieuczciwej konkurencji jest ujawnienie, wykorzystanie lub pozyskanie cudzych informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa – art. 11 
ust. 1 ustawy z 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U. 2019, poz. 1010).
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Rejestrze Sądowym), a następnie dokonać weryfi kacji pod kątem rzetelności i przydatności w celu 
podjęcia decyzji o rozpoczęciu współpracy z danym franczyzodawcą.

Brak regulacji w zakresie zobowiązania do ujawnienia istotnych informacji przed zawarciem 
umowy (pre-contractual disclosure obligation) powoduje trudność w jednoznacznym określeniu, 
z jakimi roszczeniami może wystąpić franczyzobiorca w przypadku, gdy franczyzodawca nie wypo-
saża go w konieczne informacje lub dostarcza informacji nieprawdziwych, mylących, niekomplet-
nych. W zależności od okoliczności, franczyzobiorca może rozważać oparcie swoich roszczeń na 
przepisie art. 58 § 2 k.c. (niezgodność czynności prawnej z zasadami współżycia społecznego), 
art. 72 § 2 k.c. (ujemny interes umowny), art. 84 § 1 i 2 k.c. oraz art. 86 § 1 i 2 k.c. (błąd i podstęp 
jako wady oświadczenia woli), a w końcu na przepisach kodeksu cywilnego regulujących wyko-
nanie lub niewykonanie zobowiązań z umów wzajemnych (art. 487 i n. k.c.). Wszystkie te podsta-
wy powinny być korygowane przez zasadę volenti non fi t iniuria7, mając na uwadze poczynione 
powyżej uwagi dotyczące statusu franczyzodawcy i franczyzobiorcy, a zwłaszcza, gdy umowa 
franczyzy została zawarta jako konsekwencja prowadzonych przez strony negocjacji.

2. Wymogi w stosunku do franczyzodawcy zagranicznego

Opisane powyżej zasady mogą doznawać pewnej korekty w związku z treścią ustawy z 6 mar-
ca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych 
w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej8 (dalej: uzupz).

Osoby zagraniczne (osoba fi zyczna nieposiadająca obywatelstwa polskiego lub osoba prawna 
mająca siedzibę za granicą, lub jednostka organizacyjna mająca siedzibę za granicą) z państw 
członkowskich UE mogą prowadzić działalność gospodarczą na terytorium Polski na takich samych 
zasadach, jak obywatele i podmioty polskie. Osoby zagraniczne, inne niż wymienione powyżej, 
mają prawo do prowadzenia działalności gospodarczej wyłącznie w formie spółki komandytowej, 
spółki komandytowo-akcyjnej, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjnej oraz do 
subskrybowania lub nabywania ich udziałów, chyba że umowy międzynarodowe wyraźnie stanowią 
inaczej. Osoby zagraniczne będące przedsiębiorcami mogą tworzyć w Polsce oddziały, przedsta-
wicielstwa lub czasowo oferować lub świadczyć usługę, na zasadach określonych w ustawie. Dla 
dalszych rozważań istotne są jeszcze kolejne defi nicje zawarte w przywołanej ustawie:
1) przedsiębiorca zagraniczny – osoba zagraniczna wykonującą działalność gospodarczą za 

granicą oraz obywatel polski wykonujący działalność gospodarczą za granicą;
2) usługa – świadczenie wykonywane przez usługodawcę z państwa członkowskiego na własny 

rachunek, zwykle za wynagrodzeniem, w szczególności usługi budowlane, handlowe oraz 
usługi świadczone w ramach wykonywanego zawodu;

3) usługobiorca – osoba fi zyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca 
osobowości prawnej, korzystająca lub zamierzająca skorzystać z usługi świadczonej przez 
usługodawcę z państwa członkowskiego;

4) usługodawca z państwa członkowskiego – przedsiębiorca zagraniczny z państwa członkow-
skiego, który wykonuje działalność gospodarczą zgodnie z obowiązującymi w tym państwie 
przepisami, a na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej czasowo oferuje lub świadczy usługę.

7 Chcącemu nie dzieje się krzywda.
8 Dz.U. 2018, poz. 649.
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Przyjęte w ustawie o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób 
zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium RP rozwiązania prawne w zakresie działal-
ności gospodarczej osób zagranicznych i przedsiębiorców zagranicznych nawiązują do rozwiązań, 
które przyjęte były w nieobowiązujących już: ustawie z 2 maja 2004 r. o swobodzie działalności 
gospodarczej9 czy w ustawie z 4 marca 2010 r. o świadczeniu usług na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej10. Oznacza to, że pojęcia „osoby zagranicznej” i „przedsiębiorcy zagranicznego” zostały 
w prawie polskim ukształtowane, stanowiąc kompletne i zamknięte defi nicje (Szafrański, 2018).

Na wniosek usługobiorcy usługodawca z państwa członkowskiego jest obowiązany udostępnić 
informacje o prowadzonej działalności związanej bezpośrednio z oferowaną usługą, o spółkach, 
w których uczestniczy, które są bezpośrednio powiązane ze świadczoną usługą oraz o środkach 
podjętych w celu uniknięcia konfl iktu interesów. Informacje te muszą być podane także w do-
kumentach zawierających opis oferowanych usług (art. 8 uzupz). Treść przepisu wskazuje, że 
informacje powinny być podane już na etapie ofertowym, przed zawarciem przez strony umowy. 

Usługodawca z państwa członkowskiego, przed zawarciem umowy w formie pisemnej, 
a w przypadku braku pisemnej umowy – przed rozpoczęciem świadczenia usługi, jest obowiązany, 
w sposób jednoznaczny, podać usługobiorcy m.in. następujące informacje:
 1) fi rmę, adres siedziby albo adres miejsca zamieszkania i głównego miejsca wykonywania 

działalności;
 2) organ rejestrowy i numer w rejestrze, w którym usługodawca z państwa członkowskiego 

jest zarejestrowany jako przedsiębiorca albo informację o wpisie do Centralnej Ewidencji 
i Informacji o Działalności Gospodarczej;

 3) adres poczty elektronicznej lub inne dane umożliwiające bezpośredni kontakt z usługodawcą 
z państwa członkowskiego;

 4) wskazanie organu lub podmiotu, który wydał koncesję, zezwolenie lub certyfi kat, lub dokonał 
wpisu do rejestru albo wydał inny dokument uprawniający usługodawcę z państwa członkow-
skiego do świadczenia usługi; 

 5) główne cechy usługi;
 6) cenę usługi, jeżeli została ustalona;
 7) stosowane przez usługodawcę z państwa członkowskiego wzorce umów oraz postanowienia 

umowne określające prawo właściwe dla danej umowy lub sąd albo inny organ właściwy do 
rozstrzygania sporów;

 8) numer identyfi kacji podatkowej (NIP) lub inny numer identyfi kacyjny, którym usługodawca 
z państwa członkowskiego jest obowiązany posługiwać się na potrzeby podatku od towarów 
i usług;

 9) o posiadaniu obowiązkowego ubezpieczenia lub gwarancji fi nansowej, wraz z danymi ubez-
pieczyciela lub gwaranta oraz o zasięgu terytorialnym ubezpieczenia;

10) o gwarancjach jakości wykonanej usługi, które nie są wymagane przepisami prawa.

Dodatkowo, na wniosek usługobiorcy, usługodawca z państwa członkowskiego udostępnia 
następujące informacje dodatkowe:

 9 T.j. Dz.U. 2017, poz. 2168.
10 T.j. Dz.U. 2016, poz. 893. 
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1) o sposobie kalkulacji ceny za usługę, jeżeli cena nie została wcześniej ustalona lub gdy nie 
ma możliwości podania dokładnej ceny;

2) o regulacjach prawnych dotyczących wykonywanego przez usługodawcę z państwa człon-
kowskiego zawodu regulowanego oraz sposobu, w jaki można uzyskać dostęp do tych 
uregulowań;

3) o kodeksach dobrych praktyk, którym usługodawca z państwa członkowskiego podlega, wraz 
ze wskazaniem miejsca ich publikacji;

4) o możliwości pozasądowego rozstrzygania sporów z tym usługodawcą, jak również określa 
sposób, w jaki można uzyskać dostęp do szczegółowych informacji dotyczących charak-
terystyki i warunków korzystania z pozasądowego rozstrzygania sporów, w szczególności 
w przypadku gdy usługodawca z państwa członkowskiego podlega przepisom kodeksu do-
brych praktyk lub jest członkiem stowarzyszenia handlowego lub zrzeszenia zawodowego, 
które przewiduje odwołanie do pozasądowego rozstrzygania sporów.
Wskazane powyżej informacje usługodawca z państwa członkowskiego jest obowiązany 

udostępnić w sposób zapewniający zapoznanie się przez usługobiorcę z tymi informacjami, 
w szczególności:
1) w miejscu, w którym świadczona jest usługa;
2) w miejscu zawarcia umowy;
3) na swojej stronie internetowej;
4) w dokumentach informacyjnych dostarczonych usługobiorcy (art. 11 uzupz).

W związku z treścią uzupz pojawia się pytanie, czy franczyzodawcę, który ma swoją siedzibę 
w jednym z państw członkowskich UE, należy traktować jako „usługodawcę” w rozumieniu ustawy, 
w sytuacji gdy oferuje on potencjalnemu franczyzobiorcy z Polski zawarcie umowy franczyzy, a co 
za tym idzie, czy taki franczyzodawca jest zobowiązany do przekazywania swoim kontrahentom 
wskazanych w uzupz informacji. 

Ustawa weszła w życie 30 kwietnia 2018 r. i – w zakresie regulacji świadczenia usług – stano-
wi implementację dyrektywy 2006/123/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 12 grudnia 2006 r. 
dotyczącej usług na rynku wewnętrznym11. Analiza dyrektywy daje jednoznaczną odpowiedź, że 
dotyczy ona różnych usługi „w ramach stale zmieniających się rodzajów działalności, w tym usług 
dla przedsiębiorstw, takich jak doradztwo w dziedzinie zarządzania, certyfi kacja i testowanie; za-
rządzanie obiektami, w tym utrzymanie biur; reklama; usługi rekrutacji; oraz usługi pośredników 
handlowych. Objęte dyrektywą są również usługi świadczone zarówno na rzecz przedsiębiorców, 
jak i konsumentów (…)” (motyw 33 dyrektywy), która nie zawęża jej stosowania jedynie do konsu-
mentów. W ustawie brakuje jednak, jeśli chodzi o zdefi niowanie „usługobiorcy” jednego elementu, 
który uzupełnia tę defi nicję w dyrektywie – na mocy dyrektywy „usługobiorca” ma korzystać lub 
zamierza skorzystać z usługi do celów zawodowych lub pozazawodowych (art. 4 pkt 3 dyrektywy).

Przy takim ujęciu istotna, jak się wydaje, jest ocena czy umowa franczyzy zawiera element 
świadczenia usługi (jako takiej) przez franczyzodawcę na rzecz franczyzobiorcy. Należałoby się 
jednak zastanowić czy pozytywna kwalifi kacja świadczeń franczyzodawcy jako usług jako takich 
w rzeczywistości kwalifi kuje je jako „usługi” w rozumieniu dyrektywy oraz ustawy, nawet przy 
uwzględnieniu okoliczności, że ani ustawa, ani dyrektywa wśród licznych rodzajowych wyłączeń 
11 Dz.Urz. UE 2006 L 376/36.
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określonych usług spod reżimu tych aktów prawnych nie wymieniają usług dotyczących szeroko 
pojętych praw własności intelektualnych, stanowiących nieodłączny element umowy franczyzy.

Na pierwsze z postawionych pytań należałoby odpowiedzieć pozytywnie, gdyż „udostęp-
nienie franchisobiorcy handlowego know-how można (…) określać jako usługę franchisodawcy, 
która znajduje pokrycie w opłacie franchisowej uiszczanej przez franchisobiorcę. Potraktowanie 
tego elementu porozumienia jako usługi pozwoli zwiększyć szanse na włączenie franchisingu do 
zakresu rozporządzenia 330/2010” (Wijkmans i in., 2018, s. 383). 

Odpowiedź na drugie pytanie, w ocenia autorki, determinowana jest celem dyrektywy, która 
miała znosić bariery na rynku wewnętrznym, uniemożliwiające usługodawcom, w szczególności 
małym i średnim przedsiębiorstwom, rozszerzanie swojej działalności poza granice krajów ich sie-
dzib i pełny udział w korzyściach z rynku wewnętrznego. Znoszenie ograniczeń w transgranicznym 
świadczeniu usług miało oznaczać „dla konsumentów większy wybór i lepszą jakość usług po niż-
szych cenach” (motyw 5 dyrektywy). Mimo zatem, że dyrektywa odnosi się również do usług B2B, 
podkreślany jest „konsumencki” charakter regulacji. W związku z tym należy stwierdzić, że za-
równo dyrektywa, jak i ustawa odnoszą się do usług „wspierających” działalność usługobiorców, 
świadczonych w stosunku do usługobiorców – przedsiębiorców niejako pomocniczo w odniesieniu 
do głównego przedmiotu ich działalności. Dyrektywa w swoich motywach odnosi się bowiem do 
podejmowania i prowadzenia działalności usługowej przez usługodawców, a działalność franczy-
zodawcy w postaci oferowania zawarcia umowy franczyzy nie stanowi takiej działalności – jest 
konsekwencją wybranego przez dany podmiot (tu: franczyzodawcę) modelu dystrybucji swoich 
towarów i usług. Przez pojęcie „usług” w rozumieniu ustawy nie powinny być rozumiane elementy 
świadczeń, które składają się na złożoną relację kreującą różnorodne prawa i obowiązki stron. 
Za taką wykładnią przemawia również charakter i sposób udostępniania informacji, wymagane 
na gruncie uzupz – trudno oczekiwać, aby główne cechu usługi udostępnienia know-how przez 
franczyzodawcę, czy też projekt stosowanej przez niego umowy, miały być dostępne np. na stro-
nie internetowej franczyzodawcy.

Mając powyższe na uwadze, należy stwierdzić, że franczyzodawcy – osoby zagraniczne 
w rozumieniu uzupz nie mają obowiązku przekazywania potencjalnym franczyzobiorcom mającym 
siedzibę w Polsce informacji wylistowanych w uzupz.

III. Zróżnicowane ujęcie zobowiązania do ujawnienia ważnych informacji 
przed zawarciem umowy w wybranych jurysdykcjach

1. Uwagi ogólne

Ustawodawstwo europejskie i światowe w sposób zróżnicowany podejmuje temat zobo-
wiązania do ujawnienia ważnych informacji przed zawarciem umowy (pre-contractual disclosure 
obligation) w umowach franczyzowych, począwszy od braku jakichkolwiek odrębnych regulacji 
na ten temat, po bardzo szczegółowe ujęcie praw i obowiązków stron. 

Przykładem braku odrębnej legislacji w tym zakresie są np. Niemcy, Dania, Finlandia, Holandia 
(przy czy w tym kraju planowane są zmiany i projektowana ustawa franczyzowa wprowadza 
bardzo szerokie spektrum informacji, które mają być ujawniane przez franczyzodawcę na etapie 
przedkontraktowym), Norwegia, Szwajcaria, Wielka Brytania, Ukraina, Rosja, Chile czy Nowa 
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Zelandia. W tych krajach obowiązują w odniesieniu do franczyzy ogólne zasady dotyczące zakre-
su informacji ujawnianych w toku negocjacji oraz bezpośrednio przed podpisaniem jakiejkolwiek 
umowy, opierając się w zasadniczej części na wytycznych co do działania w dobrej wierze czy 
zgodnie z zasadami współżycia społecznego, a w przypadku poniesienia przez potencjalnego 
franczyzobiorcę szkody – na odpowiedzialności na zasadzie culpa in contrahendo.

W każdej z tych legislacji pojawiają się oczywiście również wytyczne doktryny lub orzeczni-
ctwa. Poniżej zostały opisane trzy wybrane porządki krajowe, w których, podobnie jak w Polsce, 
nie istnieją ustawowe obowiązki co do pre-contractual disclosure w procedurze zawierania umowy 
franczyzy. 

Do krajów, w których obowiązki w zakresie ujawniania przedkontraktowych informacji dotyczą-
cych franczyzy są mocno rozwinięte, zalicza się m.in. Włochy, Belgię, Francję, Kanadę, Japonię, 
Meksyk czy Stany Zjednoczone.

2. Franczyza w Niemczech

W Niemczech, przy braku zarówno odrębnych dla franczyzy, jak i ogólnych obowiązków ujaw-
niania określonych informacji na etapie przedkontraktowym, to orzecznictwo dąży do wypracowa-
nia zasad w tym zakresie. Sądy w kilku orzeczeniach wskazały jakie informacje powinny zostać 
ujawnione franczyzobiorcy przed podpisaniem umowy franczyzy oraz konsekwencje zaniechania 
tej czynności. Przede wszystkim, franczyzodawca musi przekazać prawdziwe i wyczerpujące dane 
dotyczące rentowności systemu franczyzowego i ponosi w związku z tym odpowiedzialność od-
szkodowawczą względem franczyzobiorcy, z wyłączeniem możliwości obarczania franczyzobiorcy 
o przyczynienie się do szkody, nawet gdy franczyzobiorca w sposób wyjątkowo łatwowierny, bez 
dokonywania weryfi kacji, zawierzył zapewnieniom franczyzodawcy12. 

Zasadniczo jednak orzecznictwo niemieckie odnosi się indywidualnie do każdego przypadku, 
biorąc pod uwagę zakres inwestycji fi nansowej franczyzobiorcy, doświadczenie franczyzobiorcy 
oraz złożoność transakcji, choć w ostatnich latach obserwuje się w tym orzecznictwie rozwój ogól-
nych wytycznych co do konkretyzacji zobowiązań franczyzodawców na etapie przedkontraktowym. 
Wynika z nich, że franczyzodawca nie może opisywać swojego systemu jako bardziej skutecznego 
niż jest w rzeczywistości, a fakty i liczby podane franczyzobiorcy nie mogą być oparte jedynie na 
nadziejach lub prognozach (stanowić szacunku) – tj. jeśli franczyzodawca składa oświadczenia 
na temat przychodów, jakie może osiągnąć franczyzobiorca, prowadząc placówkę franczyzową, 
to dane użyte do sporządzenia takich sprawozdań muszą znajdować oparcie w liczbach uzyska-
nych po dokładnym zbadaniu rynku, z uwzględnieniem konkretnej lokalizacji przyszłego franczy-
zobiorcy i franczyzobiorca musi być w stanie przeprowadzić swój własny audyt gospodarczy na 
podstawie materiałów przedłożonych przez franczyzodawcę. 

Poza tym, wskazuje się, że interpretacje informacji przekazywanych na etapie przedkon-
traktowym stanowią już w trakcie realizacji umowy franczyzy częstą oś sporów pomiędzy fran-
czyzobiorcami a franczyzodawcami, dlatego też rekomendowane jest sporządzanie, mimo braku 
takiego ustawowego obowiązku, pisemnego disclosure document13. 

12 Wyr. Wyższego Sądu Regionalnego w Monachium z 16.09.1993 r., NJW 1994, 667f.
13 Wszystkie informacje dotyczące franczyzy w Niemczech pochodzą z: Hero, 2019.
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3. Franczyza w Wielkiej Brytanii

W Wielkiej Brytanii, podobnie jak w Polsce, pojawiają się, w zakresie ujawnienia przedkon-
traktowo danych, odesłania do przyjętego przez British Franchise Association kodeksu etyki, 
stanowiącego implementacje European Franchise Federation’s Code of Ethics. W kodeksie tym, 
który nie ma charakteru powszechnie obowiązującego prawa, znajdują się podobne wskazówki, 
jak te opisane w pkt. II.1 powyżej, przy czym angielski Sąd Najwyższy orzekł, że mimo tego braku 
związania postanowieniami kodeksu etyki, powinny stanowić one wzór oceny dobrych praktyk 
wszystkich franczyzodawców, również tych, którzy nie są członkami British Franchise Association. 
Jednocześnie wskazuje się, że w prawie brytyjskim nie istnieją żadne inne zasady dotyczące 
odpowiedzialności przedumownej niż wynikające z czynu niedozwolonego polegającego wpro-
wadzeniu w błąd (the tort of misrepresentation), tj. jeżeli jedna strona nakłania drugą stronę do 
zawarcia umowy na podstawie fałszywych informacji dostarczonych przez tę stronę (przy czym 
milczenie nie może być traktowane jako równoznaczne z wprowadzeniem w błąd) to strona „na-
kłaniana” może być uprawniona do odstąpienia od umowy lub roszczenia odszkodowawczego14. 

4. Franczyza w Federacji Rosyjskiej

Prawo obowiązujące w Federacji Rosyjskiej, mimo że zawiera w rosyjskim kodeksie cywilny 
regulacje na temat nazwanej umowy franczyzy, również nie przewiduje obowiązku ujawniania 
określonych informacji przed zawarciem umowy franczyzy. Funkcjonuje jedynie ogólna zasada, 
że franczyzodawca powinien wyposażyć franczyzobiorcę w techniczne, handlowe oraz inne infor-
macje/dokumenty, czyniące możliwym korzystanie przez franczyzobiorcę z know-how. Odpowiedź 
na pytania, kiedy, co konkretnie oraz w jaki sposób te informacje i dokumenty mają zostać prze-
kazane pozostawiana jest woli stron, z zastrzeżeniem ogólnych zasad działania w dobrej wierze. 
W przypadku, gdy franczyzobiorca stwierdzałby naruszenie swoich praw na skutek nieprawdziwych 
informacji udzielonych przez franczyzobiorcę, odpowiednią drogą dochodzenia roszczeń byłoby 
oparcie ich na naruszeniu zobowiązań umownych, o ile jednak franczyzobiorca byłby w stanie 
wykazać, że błędne informacje lub ich brak stanowi naruszenie określonych, zawartych w umowie 
zobowiązań franczyzodawcy15. 

Przy takim ujęciu obowiązków franczyzodawcy brakuje, jak się wydaje, generalnego naka-
zu przekazywania informacji pozwalających na ekonomiczną ocenę opłacalności franczyzy jako 
modelu prowadzenia przez franczyzobiorcę działalności gospodarczej. 

5. Franczyza we Włoszech

We Włoszech głównym źródłem prawa dotyczącym umowy franczyzy jest ustawa nr 129 
z 6 maja 2004 r. (ustawa 129/2004), przy czym ustawa ta dotyczy głównie właśnie obowiąz-
ków w zakresie ujawniania informacji przed zawarciem umowy. Pozostałe zasady dotyczą-
ce treści umowy franczyzowej traktuje zaś niejako pobocznie. Poza tym funkcjonuje dekret 
Ministra Przemysłu (dekret 204 z 2 września 2005 r.), który określa szereg specjalnych zasad 
dotyczących ujawniania informacji przez franczyzodawców „zagranicznych”, tj. wchodzących 

14 Wszystkie informacje dotyczące franczyzy w Wielkiej Brytanii pochodzą z: Pratt, 2018.
15 Wszystkie informacje dotyczące franczyzy w Rosji pochodzą z Franchise 2019. Getting the Deal Throught, s. 134–138.
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dopiero na rynek włoski, którzy przed datą podpisania umowy franczyzowej działali wyłącznie 
za granicą.

Na co najmniej trzydzieści dni przed podpisaniem umowy franczyzy, franczyzodawca musi 
dostarczyć potencjalnemu franczyzobiorcy pełny tekst umowy, która ma zostać podpisana, wraz 
z dodatkowymi informacjami wymienionymi w art. 4 ustawy 129/2004. Wskazany przepis dzieli 
informacje, które muszą zostać ujawnione na te zawierane w umowie sensu stricto i na te za-
wierane w załącznikach do umowy. Nie tylko zatem czas, zakres informacji, ale i ich zawarcie 
w odpowiedniej formie mają znaczenie. 

W załącznikach franczyzodawca musi przedstawić franczyzobiorcy następujące informacje:
1) główne informacje dotyczące franczyzodawcy, w tym nazwa franczyzobiorcy i kapitału zakła-

dowego oraz, na wniosek potencjalnego franczyzobiorcy, kopię bilansu za ostatnie trzy lata 
lub od momentu rozpoczęcia działalności gospodarczej, jeżeli prowadzona jest ona krócej 
niż trzy lata;

2) wskazanie znaków towarowych, do używania których franczyzobiorca będzie uprawniony, 
wraz z warunkami ich rejestracji lub licencji udzielonej franczyzodawcy przez osobę trzecią 
lub dokumentację potwierdzającą faktyczne użycie znaku towarowego;

3) zwięzły opis elementów charakteryzujących działalność, którą jest przedmiot franczyzy;
4) wykaz franczyzobiorców obecnie działających w systemie oraz wykaz punktów sprzedaży 

bezpośrednio prowadzony przez franczyzodawcę;
5) wskazanie zmiany, rok po roku, liczby franczyzobiorców wraz z lokalizacjami, na przestrzeni 

ostatnich trzech lat lub od początku działalność franczyzodawcy, jeżeli jest to okres krótszy, 
niż trzy lata;

6) streszczenie wszelkich postępowań sądowych lub arbitrażowych wszczętych przeciwko 
franczyzodawcy i zakończonych w ciągu ostatnich trzech lat, związanych z systemem fran-
czyzowym, zainicjowane przez franczyzobiorców, albo inne podmioty.
W samej umowie, której treść ma zostać doręczona franczyzobiorcy, muszą natomiast zna-

leźć się, oprócz standardowych postanowień kreujących prawa i zobowiązania stron, następujące 
informacje:
1) wysokość inwestycji i ewentualne koszty wstępne, jakie musi ponieść franczyzobiorca przed 

rozpoczęciem działalności w ramach franczyzy;
2) metoda obliczania i płatności opłat franczyzowych, jak również wskazanie, jeśli dotyczy, mi-

nimalnego obrotu, którego osiągniecie jest oczekiwane od franczyzobiorcy;
3) zakres ewentualnej wyłączności terytorialnej, w odniesieniu do innych franczyzobiorców lub 

zarezerwowanych bezpośrednio franczyzodawcy;
4) opis know-how, przy czym musi być on na tyle szczegółowy, aby na etapie przedkontrak-

towym umożliwić franczyzobiorcy ocenę jego znaczenia i przydatności do prowadzenia 
biznesu;

5) charakterystykę usług oferowanych przez franczyzodawcę w zakresie wsparcia technicznego, 
handlowego, planowania, wyposażeni placówki franczyzowej czy szkolenia.
Dodatkowe obowiązki informacyjne nałożone zostały na franczyzodawcę zagranicznego, 

który musi dostarczyć przed zawarciem umowy franczyzy informacje o prowadzonej działalności 
poza granicami Włoch, w szczególności w zakresie liczby franczyzobiorców czy sporów z tymi 
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franczyzobiorcami, przy czym dalej idące obowiązki dotyczą tych franczyzobiorców, którzy na 
terenie Włoch udzielają pierwszej franczyzy. Dotyczy to takich obowiązków jak:
1) na wniosek potencjalnego franczyzobiorcy, franczyzodawca musi uzupełnić listę istniejących 

franczyzobiorców o ich dokładne lokalizacje i dane kontaktowe; obowiązek ten uznaje się za 
spełniony w przypadku podania informacji o co najmniej dwudziestu istniejących franczyzo-
biorcach na stronie www franczyzodawcy;

2) streszczenie wszelkich wszczętych i zakończonych w ciągu ostatnich trzech lat postępowań 
sądowych lub arbitrażowych dotyczących systemu franczyzowego franczyzodawcy, bez 
względu na to czy to franczyzodawca, czy franczyzobiorca był stroną powodową; streszcze-
nie musi zawierać dane stron postępowania, organ rozstrzygający, zakres rozstrzyganych 
roszczeń oraz wynik postępowania.
Franczyzobiorca zagraniczny, na wniosek potencjalnego franczyzobiorcy, zobowiązany jest 

przedstawić wszelkie wymagane prawem informacje w języku włoskim, co w rzeczywistości wpro-
wadza również taki wymóg w odniesieniu do treści samej umowy franczyzy. 

Przepisy prawa włoskiego nie wprowadzają odrębnej sankcji za naruszenie zobowiązania do 
ujawnienia istotnych informacji przed zawarciem umowy franczyzy, odsyłając w tym zakresie do 
ogólnych postanowień włoskiego kodeksu cywilnego, który sprowadza się do tego, że w przypadku 
przedstawienia przez jedną ze stron umowy nieprawdziwych informacji (co, jak się wydaje, doty-
czy również braku wymaganych informacji), druga strona może żądać stwierdzenia nieważności 
umowy oraz przyznania odszkodowania16. 

6. Franczyza w Stanach Zjednoczonych 

Charakter regulacji franczyzy w Stanach Zjednoczonych jest konsekwencją systemu praw-
nego panującego w tym kraju, opierającego się w dużej mierze na odrębnych prawodawstwach 
poszczególnych stanów. W piętnastu stanach USA obowiązują przepisy dotyczące sprzedaży 
franczyzowej, które wymagają od franczyzodawcy ujawniania szczegółowych informacji przed 
sprzedażą/udzieleniem franczyzy, dwadzieścia trzy stany uchwaliły zaś ustawy regulujące relacje 
franczyzowe, co stanowi odrębny, od sprzedaży franczyzowej, zakres regulacji. Jednocześnie na 
przepisy te nakładają się zasady wynikające z prawa federalnego. 

Nie ma zatem jednolitych zasad dotyczących ujawniania informacji przed zawarciem umo-
wy franczyzy na terenie USA, a zakres obowiązków może iść nawet w kierunku konieczności 
rejestracji lub złożenia dokumentu we wskazanej agencji państwowej ujawniającego określone 
informacje, zanim franczyzodawca złoży w ogóle ofertę zawarcia umowy franczyzy (jej sprzedaży) 
w danym stanie. W przypadku, gdy prawo stanowe nie wprowadza takiego wymogu, zastosowanie 
mają zasady uchwalone przez Federal Trade Commission (dalej: FTC), wewnętrzną jednostkę 
Kongresu USA, posiadającą jurysdykcję w sprawach dotyczących relacji franczyzowych. Zasady 
te, mające zastosowanie na terenie całych Stanów Zjednoczonych, wymagają pełnego ujawnie-
nia przez franczyzodawcę informacji przedsprzedażnych, zawartych we Franchise Disclosure 
Document (dalej: FDD), potencjalnym franczyzobiorcom mającym siedzibę w USA. FDD ma postać 
formularza, którego wypełnienia wymaga się od franczyzodawcy, przy czym niektóre regulacje 
stanowe wymagają jeszcze dalej idących informacji niż przewidziane w FDD. 
16 Wszystkie informacje dotyczące franczyzy we Włoszech pochodzą z: Bortolotti, 2018.
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FDD musi zostać ujawniony potencjalnemu franczyzobiorcy co najmniej na 14 dni kalenda-
rzowych przed którymkolwiek poniżej wskazanych, wcześniejszych zdarzeń:
1) zawarcie jakiejkolwiek umowy franczyzowej lub innej umowy zmierzającej do nawiązania 

relacji franczyzowej, która nakłada wiążące, prawne zobowiązanie na potencjalnego fran-
czyzobiorcę lub

2) wpłaty przez franczyzobiorcę jakiegokolwiek świadczenia na poczet franczyzy.
W przypadku uzasadnionego wniosku potencjalnego franczyzobiorcy, wskazany powyżej 

termin 14 dni może zostać wydłużony.
FDD składa się z 23 kategorii danych, które mają zapewnić franczyzobiorcy wystarczającą 

ilością informacji na temat franczyzy i umożliwić mu odpowiednio ocenić jej warunki, jak rów-
nież stanowić podstawy do dalszych samodzielnych badań franczyzobiorcy dotyczących kwestii 
wskazanych w FDD. Wymagania dotyczące ujawniania informacji przed zawarciem umowy fran-
czyzy można znaleźć na ogólnie dostępnej stronie FTC (Disclosure, 2007). Jest to bardzo długa 
i szczegółowa lista, która tak naprawdę określa bardzo detalistycznie treść przyszłego stosunku 
umownego. Oprócz ogólnych informacji dotyczących oznaczenia franczyzodawcy i jego znaków 
towarowych, w FDD muszą znaleźć się między innymi takie dane, jak: 
1) ogólny opis biznesu opartego na danej franczyzie, ze wskazaniem również pozostałych za-

kresów działalności franczyzodawcy, jeśli taką prowadzi;
2) opis rynku produktu lub usługi oferowanej przez franczyzobiorcę w ramach sieci, ze wskaza-

niem czy rynek ten jest rozwinięty lub rozwijający się, czy towary/usługi będą sprzedawane 
przede wszystkim do określonej grupy odbiorców oraz czy sprzedaż ma charakter sezonowy;

3) wskazanie wszelkich praw lub przepisów specyfi cznych dla branży, w której działalność fran-
czyzowa jest prowadzona;

4) ogólny opis istniejącej na rynku konkurencji w zakresie towarów/usług franczyzowych;
5) dane dotyczące istniejących franczyzobiorców oraz historię udzielania franczyzy przez 

franczyzodawcę;
6) dane dotyczące osób (wspólników, członków organów, dyrektorów, innych osób sprawują-

cych zarząd lub ponoszących odpowiedzialność) powiązanych po stronie franczyzodawcy 
ze sprzedażą lub prowadzeniem franczyzy oferowanej przez franczyzodawcę; dla każdej 
osoby w/w wymienionej należy podać jej główne stanowiska i pracodawców w przeciągu 
ostatnich pięciu lat, z uwzględnieniem daty rozpoczęcia pracy na każdym stanowisku, data 
zakończenia oraz miejsca (lokalizacji) pracy;

7) informacje o postępowaniach sądowych dotyczących oferowanego systemu franczyzowego, 
jak również innych, określonych kategorii spraw, w okresie sięgającym nawet 10 lat wstecz;

8) informacje czy franczyzodawca, jego wspólnik, poprzednik lub następca prawny, spółka po-
wiązana lub jakakolwiek inna osoby, która ponosi odpowiedzialność lub zarządza sprzeda-
żą lub obsługą franczyzy oferowanej przez franczyzodawcę, w okresie 10 lat bezpośrednio 
przed datą sporządzenia FDD była zaangażowana w jakikolwiek sposób w postępowanie 
upadłościowe swoje lub spółki, w imieniu której występowała;

9) dane dotyczące opłaty wstępnej oraz wszelkich innych opłat, w tym zakresu inwestycji własnej 
w biznes, jakie franczyzobiorca będzie zobowiązany ponieść, z podziałem tabelarycznym na 
szczegółowe pozycje kosztowe.
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Powyższe stanowi jedynie niewielki wycinek kategorii danych, jakie franczyzodawca musi 
ujawniać w FDD.

FDD zawiera również katalog pouczeń różnego rodzaju, które w stosunkach B2B, na grun-
cie np. polskich regulacji oraz praktyki obrotu, mogą wydawać się zbędne, a dotyczą informacji 
o konieczności uważnego przeczytania FDD oraz różnego rodzaju dokumentów franczyzowych, 
zasięgnięcia porady prawnej i księgowej przed zawarciem umowy, jak również ostrzeżenie, że 
umowa franczyzowa stanowi podstawę kompleksowej inwestycji, obciążającej franczyzobiorcę. 

Ciekawie ukształtowane są sankcje za naruszenie przez franczyzodawcę zobowiązania do 
ujawnienia istotnych informacji przed zawarciem umowy uregulowane w amerykańskim prawie 
federalnym – takie naruszenie uznaje się za nieuczciwe praktyki handlowe, które może spowodo-
wać wydanie przez Federal Trade Commission nakazu zaprzestania naruszeń. Co więcej Federal 
Trade Commission może dochodzić przed sądem od franczyzodawcy kary w wysokości 41 484 do-
larów za każdy dzień naruszenia oraz dochodzić odszkodowania na rzecz franczyzobiorców za 
szkody wynikające z tego naruszenia, jak również żądać „zamrożenia” aktywów franczyzodawcy, 
jeżeli wykaże, że aktywa te mogą zostać rozproszone celem uniknięcia zaspokojenia roszczeń. 
Istotne jest, że wyżej wskazane środki przysługują jedynie Federal Trade Commission i nie mogą 
być wykorzystywane bezpośrednio przez franczyzobiorców. 

Natomiast wszystkie stanowe regulacje dotyczące prawa franczyzowego mają charakter 
karny, a nie cywilny i franczyzodawcy oraz osoby, które kontrolują franczyzodawcę mogą zostać 
skazane za celowe naruszenia ustaw – sankcją jest kara grzywny lub pozbawienia wolności. 
Jednocześnie franczyzobiorcy mogą domagać się od franczyzodawcy świadczenia pieniężnego 
w wysokości wielokrotności poniesionej i udowodnionej szkody (maksymalnie trzykrotność) wraz 
z kosztami sądowymi i honorariami prawników zaangażowanych w sprawę17. 

Na tle jurysdykcji, które dotykają umowy franczyzy w zakresie wprowadzanych na jej temat 
regulacji, prawo USA odznacza się szczególną dbałością o wyposażenie przyszłego franczyzo-
biorcy w komplet informacji, na podstawie których może on całościowo ocenić czy oferowany 
biznes jest opłacalny. Prowadzi to również do tego, że w porównaniu z umowami franczyzowymi 
sporządzanymi pod prawem innych państw, te redagowane pod prawem określonego stanu USA, 
choć charakteryzują się dużą szczegółowością i znacznym stopniem skomplikowania, w swoim 
układzie (wzorowanym na FDD) i zawartości merytorycznej wykazują znaczny stopień podobień-
stwa. Takie wzory najczęściej stosowane są również w sytuacji, gdy wymogi zawarte w FDD nie 
są obowiązujące, np. gdy franczyzodawca oferuje sprzedaż franczyzy podmiotowi mającemu 
siedzibę poza granicami USA celem jej wdrożenia na terytorium siedziby franczyzobiorcy.

IV. Podsumowanie
Dokonany powyżej przegląd pokazuje jak różne jest podejście do zagadnienia zobowiązania 

do ujawnienia istotnych informacji przez zawarciem umowy (pre-contractual disclosure obligation) 
w różnych systemach prawnych. Przekładając to na ewentualne wnioski de lege ferenda, z uwzględ-
nieniem kultury i praktyki negocjowania umów w Polsce przed ich podpisaniem, w mojej ocenie 
brakuje potrzeby szczegółowej regulacji dotyczącej przedkontraktowych obowiązków ujawniania 

17 Wszystkie informacje dotyczące franczyzy we USA pochodzą z: Zwisler, 2019.
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określonych informacji przez franczyzodawcę oferującego potencjalnemu franczyzobiorcy wej-
ście w funkcjonujący system franczyzowy. Ani system włoski, ani tym bardziej ten funkcjonujący 
w USA nie wydają się dobrym rozwiązaniem. W moim przekonaniu to, czego franczyzobiorca 
powinien móc żądać, a franczyzodawca musi ujawnić, to dane dotyczące rentowności systemu 
franczyzowego, w ujęciu różnych perspektyw, również tych dotyczących uwarunkowań lokalnych, 
gdzie franczyza ma zostać uruchomiona, w szczególności, gdy franczyzobiorca ma być pierwszym 
takim podmiotem na określonym rynku krajowym (pierwsza franczyza krajowa franczyzodawcy 
zagranicznego). Nie zwalniałoby to „rozsądnego” franczyzobiorcy z konieczności prowadzenia 
swoich własnych badań, gdyż brak jest uzasadnienia, aby franczyzodawca zastępował franczyzo-
biorcę w ocenie opłacalności biznesu tego drugiego. Franczyzodawca powinien jednak wyposażyć 
franczyzobiorcę przed podjęciem przez niego decyzji o związaniu się umową franczyzową w taki 
katalog informacji, w tym stricte praktycznych, które pozwolą ocenić franczyzobiorcy jego realną 
możliwość sprostania wymogom franczyzy. Leży to w interesie obu stron relacji, gdyż paradoksal-
nie często to franczyzodawca jest bardziej przegrany fi nansowo oraz wizerunkowo w przypadku 
jej fi aska. W mojej ocenie powyższe udałoby się osiągnąć poprzez połączenie wytycznych doty-
czących pre-contratual disclosure obligation zawartych w cytowanym Europejskim Kodeksie Etyki 
Udzielania Franczyzy z przytoczonymi poglądami orzecznictwa niemieckiego.
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Streszczenie
Przedmiotem artykułu jest analiza zagadnienia możliwości i trybu rozwiązania umowy dystrybu-
cyjnej zawartej pod prawem polskim, będącej umową nienazwaną w rozumieniu polskiego prawa 
cywilnego. Umowy dystrybucyjne, często zawierane w sposób nieformalny, nie przewidują prze-
słanek ich rozwiązania czy to z zachowaniem terminu wypowiedzenia, czy w trybie natychmiasto-
wym. Ich rozwiązanie jest jednak możliwe, choć sporne w polskim piśmiennictwie jest na przykład 
czy także dystrybucyjna umowa terminowa może zostać rozwiązana za wypowiedzeniem przed 
upływem okresu, na jaki została zawarta oraz czy przepisy ogólne kodeksu cywilnego stwarzają 
możliwość zakończenia umowy dystrybucyjnej w trybie natychmiastowym, a w szczególności – 
czy jest możliwe odstąpienie od takiej umowy.
Artykuł zawiera odniesienia do jurysdykcji europejskich co do rozsądnego terminu wypowiedze-
nia umowy dystrybucyjnej oraz przesłanek, w oparciu o które należy taki termin wyznaczać oraz 
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zauważa wpływ Draft Common Frame of Reference na kształtowanie praw i obowiązków stron 
umowy dystrybucyjnej.

Słowa kluczowe: rozsądny termin wypowiedzenia; rozwiązanie umowy dystrybucyjnej; umowa 
dystrybucyjna; wypowiedzenie umowy dystrybucyjnej.

JEL: K12, K21

I. Uwaga wstępna
Przedmiotem niniejszego artykułu jest analiza kilku zagadnień związanych z rozwiązywaniem 

umowy dystrybucyjnej, rozumianej jako umowa pomiędzy dostawcą/sprzedawcą a dystrybutorem, 
tj. podmiotem zajmującym się profesjonalnie dalszą odsprzedażą nabywanych od dostawcy towa-
rów. Uwagi na temat umów pokrewnych – agencyjnej i franchisingu – czynione będą wyłącznie 
pomocniczo. 

II. Umowa dystrybucyjna i sposoby jej rozwiązania. 
Brak wymogów co do formy

Praktyka obrotu wskazuje, że nie jest regułą zawieranie umów dystrybucyjnych na piśmie. 
Bardzo często stosunek dystrybucji wynika ze zbioru dokumentów wymienianych pomiędzy stro-
nami takich umów, jak faktury dokumentujące pojedyncze umowy sprzedaży, refaktury kosztów 
poniesionych przez dystrybutora, a zwracanych mu przez dostawcę na podstawie ustnych lub 
utrwalanych w formie dokumentowej uzgodnień, korespondencja pomiędzy stronami wskazująca 
na istnienie głębszego i trwalszego stosunku prawnego, niż tylko pojedyncze umowy sprzedaży, 
czy wreszcie materiały o charakterze marketingowym lub reklamowym wskazujące dystrybutora 
jako podmiot sprzedający towary dostawcy na określonym terytorium lub w określony sposób 
(np. wyłącznie). 

Istnienie pomiędzy stronami trwałej relacji prawnej potwierdzają też często fakty, takie jak 
szkolenia pracowników dystrybutora przeprowadzane przez dostawcę (np. dotyczące dystrybuo-
wanych produktów lub preferowanego przez dostawcę sposobu jego sprzedaży), inspekcje maga-
zynów lub innych pomieszczeń, w których dystrybutor przechowuje towary dostawcy, dokonywane 
przez tego ostatniego nakłady (inwestycje) dystrybutora zorientowane na prawidłowe lub lepsze 
prowadzenie dystrybucji towarów dostawcy lub np. włączenie dystrybutora do informatycznego 
systemu zamówień dostawcy (lub dostawcy do systemu dystrybutora). 

Umowa dystrybucyjna, będąca umową nienazwaną, ale jednak rozpoznaną w polskim prawie 
cywilnym1, dla swej ważności nie wymaga zachowania formy pisemnej; jej zawarcie i wykony-
wanie może zatem wynikać z ustnych uzgodnień dokonanych pomiędzy stronami lub wymiany 
korespondencji elektronicznej. Może ona być zawarta na czas oznaczony (umowa terminowa) 
lub nieoznaczony (bezterminowa). 

1 Por. np. uzasadnienie wyr. SA w Warszawie z 15.05.2015 r., VI ACa 1937/13.
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Każda umowa dystrybucyjna – tak bezterminowa, jak i terminowa – może, moim zdaniem, 
przewidywać klauzulę jej rozwiązania z zachowaniem okresu wypowiedzenia, mierzonego zazwyczaj 
w miesiącach kalendarzowych2. Każda może również przewidywać przesłanki jej rozwiązania bez 
zachowania okresu wypowiedzenia, co nie oznacza, iż przy braku takich postanowień w umowie 
dystrybucyjnej nie mogłaby ona zostać rozwiązana przez stronę w trybie natychmiastowym. Jest 
oczywiste, że za zgodą obu stron umowa dystrybucyjna może zostać rozwiązana w każdym czasie.

III. Rozwiązanie umowy dystrybucyjnej za zgodą stron
Umowa dystrybucyjna – niezależnie od jej formy – może sprowadzać się do prostego zobo-

wiązania dystrybutora do dalszej sprzedaży towarów dostawcy, może jednak być bardzo skom-
plikowanym zbiorem wzajemnych powiązań pomiędzy dostawcą i dystrybutorem, przewidując 
zobowiązania do dokonywania z góry określonego minimalnego poziomu dostaw (lub realizo-
wania określonego poziomu obrotu), podejmowania działań promocyjnych przez dystrybutora 
lub dostawcę, przeprowadzania szkoleń, zapewnienia odpowiednich warunków przechowania 
lub ekspozycji towarów, określonych kanałów dystrybucji, zobowiązania do niekonkurowania, do 
zachowania poufności, zakaz wzajemnego zatrudniania pracowników, obowiązek prowadzenia 
w określony sposób działań wspierających sprzedaż (np. w mediach społecznościowych), obo-
wiązek zapewnienia serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego, określenie oczekiwanej przez 
dostawcę ilości części zamiennych, obowiązek zatrudniania określonego rodzaju specjalistów 
(np. serwisantów, mechaników), obowiązek odkupu zapasu towarów po zakończeniu umowy itp. 

Lista obowiązków stron zależeć będzie od wielu czynników, a zasygnalizowanie ich liczby 
i rozmiaru ma na celu jedynie obronę tezy, że także rozwiązanie umowy dystrybucyjnej za zgodą 
obu jej stron, a zatem w sytuacji braku konfl iktu, może być zadaniem wymagającym ogromnej 
precyzji i dalekowzroczności. Zakończenie wykonywania skomplikowanej umowy dystrybucyjnej 
wymagało będzie bowiem uregulowania wielu kwestii pomiędzy stronami, związanych nie tylko 
z ich wzajemnymi rozliczeniami, lecz także terminami zaprzestania określonych działań, powia-
domieniem klientów, zwolnieniami pracowników czy wypowiedzeniem innych umów, których wy-
konywanie było ściśle związane z obowiązywaniem umowy dystrybucyjnej. 

IV. Rozwiązanie umowy dystrybucyjnej za wypowiedzeniem, 
bez podania przyczyny

1. Uwagi wstępne

Rozwiązanie umowy dystrybucyjnej z zachowaniem przewidzianego w umowie okresu wypo-
wiedzenia zazwyczaj nie wymaga podania przyczyny i jest traktowane jako „zwykłe” zakończenie 
jej bytu, które nie rodzi roszczeń odszkodowawczych po żadnej ze stron. O ile umowa dystrybu-
cji zawiera elementy, do których zastosowanie znalazłyby przepisy o zleceniu3, warto pamiętać 
o art. 746 § 2 zd. ostatnie k.c., w myśl którego jeżeli dający zlecenie wypowiedział je bez ważnego 
powodu, powinien naprawić wynikłą z tego szkodę.

2 Trzeba przy tym zaznaczyć, że w polskim piśmiennictwie istnieje spór co do tego czy umowa agencyjna zawarta na czas oznaczony może przewidywać 
możliwość jej wcześniejszego rozwiązania z zachowaniem okresu wypowiedzenia (por. Mikłaszewicz, 2017, komentarz do art. 7641 k.c., Nb 2, i cytowana 
tam literatura oraz Bucior (2010) opowiadający się za możliwością wypowiedzenia, oraz Trzaskowski (2005) opowiadający się przeciwko takiej możliwości).
3 Znajdujące zastosowanie na podstawie art. 750 k.c.
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2. Polska

Brak w umowie dystrybucyjnej postanowień regulujących jej wypowiedzenie lub wątpliwości 
co do jej treści, ze względu na brak utrwalenia na piśmie lub formie dokumentowej nie oznacza, 
że rozwiązanie takiej umowy z zachowaniem okresu wypowiedzenia nie jest możliwe. Zgodnie 
z art. 3651 k.c. zobowiązanie bezterminowe o charakterze ciągłym wygasa po wypowiedzeniu przez 
dłużnika lub wierzyciela z zachowaniem terminów umownych, ustawowych lub zwyczajowych, 
a w razie braku takich terminów niezwłocznie po wypowiedzeniu. Nie ma jednak, moim zdaniem, 
przeszkód, aby także terminowa umowa dystrybucyjna nieprzewidująca (ale jednocześnie: nie-
wykluczająca) możliwości jej wcześniejszego wypowiedzenia, została rozwiązana z zachowaniem 
terminu wypowiedzenia.

Przy analizie zagadnienia rozwiązania umowy dystrybucyjnej za wypowiedzeniem nasuwa 
się kilka pytań. Po pierwsze – czy istnieje konieczność zachowania terminu zwyczajowego w ro-
zumieniu art. 3651 k.c., skoro strony go w umowie nie przewidziały albo brakuje na ten temat 
pomiędzy nimi porozumienia, a terminu ustawowego nie ma. Po drugie – jeżeli odpowiedź na 
pierwsze pytanie jest twierdząca, jaki termin można uznać za „zwyczajowy” i czy możliwe jest 
orientacyjne określenie takiego terminu, które byłoby aktualne dla każdej umowy dystrybucyjnej. 
Po trzecie – czy ewentualne wyłączenie możliwości wcześniejszego rozwiązania dystrybucyjnej 
umowy terminowej będzie zgodne z zasadą swobody umów, a co za tym idzie – czy będzie waż-
nym postanowieniem umownym.

Moim zdaniem, umowa dystrybucyjna jest stosunkiem prawnym, którego wygaszenie nie-
zwłocznie po otrzymaniu przez drugą stronę oświadczenia o wypowiedzeniu umowy byłoby co 
do zasady niezgodne z zasadami współżycia społecznego. Skorzystanie przez stronę umowy 
składającą oświadczenie o jej rozwiązaniu z takiej możliwości nie korzystałoby zatem z ochrony 
w świetle art. 5 k.c. Oczywiście, skuteczność oświadczenia o wypowiedzeniu umowy w sposób prze-
widziany w art. 3651 in fi ne k.c. musiałaby być badana w okolicznościach konkretnego przypadku. 

Skoro zatem ustawowego terminu wypowiedzenia nie ma, a zasadniczo umowa nie powinna 
zostać rozwiązana wraz z doręczeniem drugiej stronie oświadczenia o wypowiedzeniu, powsta-
je pytanie, jaki termin byłby terminem „zwyczajowym”. Odpowiadając na nie warto przyjrzeć się 
m.in. dorobkowi orzeczniczemu państw Europy Zachodniej, gdzie judykatura od dziesiątek lat 
kształtuje praktykę w braku rozwiązań ustawowych. Umowa dystrybucyjna jest bowiem umową 
nienazwaną w przeważającej większości jurysdykcji.

3. Unia Europejska

Przed omówieniem interesujących jurysdykcji europejskich trzeba przypomnieć tekst Draft 
Common Frame of Reference4 (dalej: DCFR) odnoszący się do umowy dystrybucyjnej. W części 
IV.E. DCFR poświęconej umowom: agencyjnej, dystrybucyjnej i franchisingu znajdują się przepisy 
ogólne, odnoszące się do wszystkich tych umów, regulujące m.in. możliwość ich rozwiązania za 
wypowiedzeniem i adekwatne okresy wypowiedzenia. Zgodnie z art. IV.E. – 2:302 DCFR każda 
strona umowy zawartej na czas nieokreślony ma prawo ją rozwiązać za wypowiedzeniem, a o ile 
termin wypowiedzenia będzie rozsądnie długi, odszkodowanie przewidziane za niezachowanie 

4 Draft Common Frame of Reference opracowany przez Study Group on European Civil Code oraz Acquis (Research Group on EC Private law), 2009 r.
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okresu wypowiedzenia lub niezachowanie adekwatnego okresu wypowiedzenia nie będzie na-
leżne (art. IV.E. – 2.302. ust. (1) i (2) DCFR).

Ocena czy okres wypowiedzenia jest rozsądnie długi (of reasonable length) zależy m.in. od:
a) okresu obowiązywania stosunku umownego;
b) rozsądnych inwestycji, które zostały dokonane;
c) czasu, jaki jest potrzebny na znalezienie rozsądnej alternatywy; oraz
d) zwyczajów (art. IV.E. – 2.302 ust. (3) DCFR).

Warto zwrócić uwagę, że zaproponowana w cytowanym wyżej przepisie DCFR lista przesła-
nek, które podlegają analizie przy ocenie adekwatności okresu wypowiedzenia, nie jest zamknięta. 
Co więcej, przesłanka czwarta (zwyczaje – bo wydaje się, że użytego w angielskiej wersji słowa 
usages nie sposób tłumaczyć inaczej) jest niezwykle pojemna i jej skonkretyzowanie zależeć 
będzie m.in. od ocenianego rynku i jurysdykcji. 

Autorzy DCFR pokusili się jednak o konkretną wskazówkę, jaki okres wypowiedzenia będzie 
uznany za rozsądny: zgodnie z art. IV.E. – 2.302 ust. (4) DCFR oblicza się go w oparciu o czas 
trwania umowy, wg schematu: jeden miesiąc za każdy rok obowiązywania umowy, nie więcej niż 
36 miesięcy. Kolejne dwa przepisy DCFR dobitnie świadczą o tym, że to dystrybutor (agent lub 
franchisobiorca) jest postrzegany jako słabsza strona stosunku, to na dostawcę (dającego zlecenie, 
franchisodawcę) nałożono bowiem obowiązek zachowania nie krótszych okresów wypowiedzenia 
umowy, niż 1 miesiąc za pierwszy rok, 2 miesiące – za drugi, 3 miesiące – za trzeci, 4 – za czwar-
ty, 5 – za piąty oraz 6 miesięcy za szósty i kolejne lata obowiązywania umowy. Postanowienie to 
ma charakter ius cogens (art. IV.E. – 2.302 ust. (5) DCFR); jego celem jest niewątpliwie zagwa-
rantowanie słabszej stronie umowy minimalnego okresu wypowiedzenia. 

O ile w umowie zostaną wprost przewidziane dłuższe okresy jej wypowiedzenia, zachowują 
one ważność pod warunkiem, że okres wypowiedzenia przewidziany dla wypowiadania umów 
przez dostawcę (dającego zlecenie, franchisodawcę) nie jest krótszy niż przewidziany dla dys-
trybutora (agenta, franchisobiorcy)5. 

4. Belgia

Najciekawszą jurysdykcją wartą omówienia przy analizie zagadnienia rozwiązywania umów 
dystrybucyjnych jest prawo belgijskie6. Jego częścią są bowiem przepisy rangi ustawowej, regu-
lujące właśnie kwestię rozwiązywania umów dystrybucyjnych7, których celem jest ochrona dys-
trybutora. Przepisy te mają charakter wymuszający swoje zastosowanie (mandatory rules, loi de 
police), co oznacza, że nawet poddanie umowy dystrybucyjnej pomiędzy belgijskim dystrybutorem 
i dostawcą z innej jurysdykcji prawu dostawcy lub prawu państwa trzeciego spowoduje, że – o ile 
ochrona dystrybutora będzie tego wymagać – sąd belgijski zastosuje prawo belgijskie. Obecnie 
obowiązujące przepisy znajdują zastosowanie do trzech rodzajów umów dystrybucyjnych: 

5 Analogiczne rozwiązanie przewiduje 7641 § 2 k.c. regulujący umowę agencyjną i implementujący art. 15 ust. 4 dyrektywy Rady 86/653/EWG 
z 18.12.1986 r. w sprawie koordynacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do przedstawicieli handlowych działających na własny 
rachunek (Dz.Urz.UE 1986 L 382/17). Polski ustawodawca nie zdecydował się natomiast na implementację artykułu 15 ust. 3 wskazanej dyrektywy, 
zgodnie z którym „Państwa Członkowskie mogą ustalić, że okres wypowiedzenia za czwarty rok umowy wynosi – cztery miesiące, za piąty rok umowy 
– pięć miesięcy, za szósty oraz następne lata umowy – sześć miesięcy. Mogą one ustalić, że strony nie mogą uzgodnić krótszych okresów”.
6 Wszystkie informacje na temat tej jurysdykcji podaję za: Meeussen, 2019.
7 Ustawa z 27.07.1961 r., zmieniona ustawą z 13.04.1971 r., które następnie – ustawą z 2.04.2014 r. zostały uchylone, a ich treść przeniesiona do Kodeksu 
Prawa Gospodarczego (Księga X, Tytuł 3). Uchylone ustawy znajdują jednak wciąż zastosowanie do umów zawartych w okresie ich obowiązywania.
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1) umów dystrybucji selektywnej;
2) umów bliskim dystrybucji selektywnej, jeżeli dystrybutor sprzedaje niemal wszystkie produkty 

przewidziane umową;
3) umowy dystrybucyjne przewidujące uciążliwe obowiązki dla dystrybutora, z powodu których 

dystrybutor poniósłby szkodę na skutek wypowiedzenia umowy dystrybucyjnej.
Księga X, Tytuł 3 belgijskiego Kodeksu Prawa Gospodarczego reguluje prawa i obowiązki 

dostawcy i dystrybutora w sytuacji wypowiedzenia umowy dystrybucyjnej przez jedną ze stron. 
Zgodnie z art. X.36 Kodeksu Prawa Gospodarczego (wcześniej był to art. 2 ustawy z 1961 r.), 
każda ze stron może rozwiązać umowę zawartą na czas nieoznaczony, wyznaczając rozsądny 
termin wypowiedzenia albo wypłacając stosowne odszkodowanie uzgodnione pomiędzy stronami 
przy zawieraniu umowy, chyba że zaistniało istotne naruszenie obowiązków. 

Pojęcie „rozsądnego terminu wypowiedzenia” ewoluowało w orzecznictwie sądów belgij-
skich. Początkowo wskazywano, że termin wypowiedzenia musi być tak długi, by dystrybutor 
był w stanie znaleźć innego dostawcę w miejsce tego, którego towary dotychczas sprzedawał. 
Podejście to przestało jednak odpowiadać uwarunkowaniom rynkowym. W ostatnich latach sądy 
belgijskie wskazywały zatem, że rozsądny termin wypowiedzenia to taki, który pozwoli dystry-
butorowi na znalezienie innego źródła dochodów (orzeczenie sądu odwoławczego w Brukseli 
z 1 kwietnia 2003 r.) lub pozwoli dystrybutorowi wykonać jego obowiązki wobec osób trze-
cich i uzyskać dochód netto ekwiwalentny do dochodu netto utraconego na skutek rozwiąza-
nia umowy dystrybucji także wówczas, jeżeli konieczne będzie ukształtowanie przez niego na 
nowo sposobu wykonywania czynności (orzeczenie sądu odwoławczego w Brukseli z 21 marca 
2003 r.). To drugie orzeczenie zostało potwierdzone przez sąd kasacyjny, który w uzasadnieniu 
podkreślił, że „celem ustawodawcy jest zapewnienie dystrybutorowi takiego terminu wypowie-
dzenia umowy dystrybucyjnej, który pozwoli mu na zmianę sposobu prowadzenia działalno-
ści, aby na skutek wypowiedzenia umowy dystrybucyjnej nie został zrujnowany” (orzeczenie 
z 10 lutego 2005 r.). 

Ten sam sąd kasacyjny w orzeczeniu z 20 czerwca 2008 r. utrzymującym orzeczenie sądu 
odwoławczego w Liè ge (z 9 listopada 2006 r.) wskazał, że zachowany termin wypowiedzenia jest 
niewystarczający, o ile dystrybutor był zmuszony zwolnić kilku pracowników i utracił istotną część 
swojego obrotu, nawet jeżeli nie był w stanie wykazać, że na skutek zbyt krótkiego terminu wypo-
wiedzenia nie miał możliwości wykonania swoich zobowiązań wobec osób trzecich. Sądy belgijskie 
wielokrotnie podkreślały jednak, że nie chodzi o to, by dystrybutora traktować jako podmiot, który 
musi być kontrahentem danego dostawcy „na całe życie” (np. orzeczenie sądu odwoławczego 
w Brukseli z 21 marca 2003 r.).

Orzecznictwo belgijskie wypracowało następujące kryteria ustalania „rozsądnego” terminu 
wypowiedzenia umowy dystrybucyjnej:
1) czas obowiązywania umowy;
2) obszar terytorium i liczba klientów oraz inne korzyści związane z umową; 
3) ocena, jaką część wszystkich aktywności dystrybutora stanowią czynności dystrybucyjne;
4) wzrost wysokości obrotu w czasie obowiązywania umowy;
5) renoma i specyfi ka produktów dostawcy oraz możliwość prowadzenia sprzedaży podobnych 

produktów lub zastąpienia dotychczas prowadzonej dystrybucji inną; 



9595 Olga Sztejnert-Roszak           Rozwiązywanie umów dystrybucyjnych

internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 2019, nr 4(8)        www.ikar.wz.uw.edu.pl        DOI: 10.7172/2299-5749.IKAR.4.8.6

6) stopień złożoności przedsiębiorstwa dystrybutora i zobowiązań, jakie musiał zaciągnąć, aby 
wykonać umowę;

7) dokonane inwestycje.
Sądy belgijskie, rozwijając listę czynników, jakie należy brać pod uwagę przy ocenie właś-

ciwego okresu wypowiedzenia umowy dystrybucyjnej, wskazują, iż w istocie „wszystkie kryteria 
użyteczne dla wyznaczenia okresu wypowiedzenia niezbędnego dla kompleksowej lub częścio-
wej zmiany działalności przez dystrybutora powinny być brane pod uwagę” (sąd odwoławczy 
w Brukseli, orzeczenie z 21 marca 2003 r.). Dlatego istotne jest, by ocenić, jaką część działalno-
ści dystrybutora stanowią czynności dystrybucyjne, oczywiście pod warunkiem, że dystrybutor 
w ogóle wykonuje inną działalność. Im więcej tychże innych czynności, tym dystrybutorowi łatwiej 
zmienić profi l działalności.

W praktyce, okresy wypowiedzenia ustalane przez belgijskie sądy zależą od okoliczności 
konkretnego przypadku i wahają się od 3 do nawet 48 miesięcy. O ile sąd uzna, że okres wypo-
wiedzenia wskazany przez wypowiadającego umowę jest niewystarczający, przyznaje odszko-
dowanie. Celowo pomijam w niniejszym artykule kwestię dobrowolnej wypłaty odszkodowania 
w zamian za brak okresu wypowiedzenia; instytucja ta nie jest bowiem znana prawu polskiemu8.

5. Holandia: orzecznictwo 

W praktyce holenderskiej ustalenie adekwatnego terminu wypowiedzenia umowy dystrybucyj-
nej będzie się odbywać w oparciu o wszystkie czynniki, jakie mogą mieć znaczenie. Przykładowo 
będą to: przyczyna wypowiedzenia, czas obowiązywania umowy, możliwość przewidzenia de-
cyzji o wypowiedzeniu przez stronę, wobec której składane jest oświadczenie o wypowiedzeniu, 
okoliczność czy przyczyna wypowiedzenia umowy leży po jednej ze stron, wreszcie – stopień 
zależności dystrybutora od dostawcy czy kwota inwestycji dokonanych przez dystrybutora w roku 
poprzedzającym wypowiedzenie. 

Sądy holenderskie stoją na stanowisku, że trzymiesięczny okres wypowiedzenia będzie 
wystarczający dla umowy dystrybucji obowiązującej nie dłużej niż dwa lata, sześciomiesięczny 
– dla obowiązującej do czterech lat, ośmio- i dwunastomiesięczny adekwatny będzie dla umowy 
dystrybucji obowiązującej nie dłużej niż lat dziesięć, a dla umowy trwającej ponad dziesięć lat 
należy przewidzieć okres wypowiedzenia roczny lub dłuższy (Van Till, 2019).

6. Austria

Sądy austriackie – jak wynika z dotychczasowego orzecznictwa – przy badaniu czy zachowany 
okres wypowiedzenia umowy dystrybucyjnej jest wystarczający badają dwie okoliczności: (1) do-
konane przez dystrybutora, uzasadnione inwestycje w związku z zawarciem umowy dystrybucji 
oraz (2) czas obowiązywania umowy. Jeżeli dystrybutor dokonał inwestycji w związku z zawarciem 
umowy na czas nieoznaczony, sąd oznaczy długi okres wypowiedzenia, nawet sięgający roku. 
Jeżeli jednak umowa została zawarta na czas oznaczony, np. na okres jednego roku, a dystrybutor 
nie dokonał istotnych inwestycji, sąd uzna okres trzech miesięcy za wystarczający9. Dystrybutor, 

8 Nie chodzi bowiem w tym przypadku o odszkodowanie będące konsekwencją niezachowania adekwatnego okresu wypowiedzenia, lecz o autono-
miczną decyzję wypowiadającego umowę, który ma prawo zamiast zachować rozsądny termin wypowiedzenia umowy z góry wypłacić drugiej stronie 
odszkodowanie mające ów rozsądny termin zastąpić. 
9 Wyr. OGH 1 Ob 238/02 k.
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składając pozew o stwierdzenie nieważności rozwiązania umowy ze względu na zbyt krótki okres 
wypowiedzenia, może użyć argumentów o konieczności znalezienia nowego dostawcy i zbyciu 
towarów zgromadzonych w magazynach10.

7. Niemcy

Wzmiankę na temat podstaw, na jakich sądy niemieckie orzekają o adekwatności długości 
okresu wypowiedzenia umowy dystrybucyjnej trzeba poprzedzić uwagą natury ogólnej. Orzecznictwo 
i piśmiennictwo niemieckie wielokrotnie zajmowało się kwestią stosowania do umów dystrybucji 
przepisów dotyczących agentów (§ 84 i następne HGB11). Wychodzono bowiem z założenia, że 
zachodzi zbieżność interesów pomiędzy agentem i dystrybutorem, ale jednocześnie nie jest moż-
liwe zastosowanie analogii prawa, to znaczy nie jest możliwe stosowanie przez analogię całości 
przepisów dotyczących agentów do dystrybutorów. Orzecznictwo niemieckie jest zgodne co do 
tego, że porównanie interesów dystrybutora i agenta jest niezbędne dla oceny, czy i który z prze-
pisów dotyczących agenta może znaleźć analogiczne zastosowanie dla dystrybutora (Vogels 
i Köhnen, 2005, Nb § 3 Nb 3312). 

Do umowy dystrybucji znajdzie m.in. zastosowanie § 89 HGB, statuujący minimalne okresy 
wypowiedzenia umowy zawartej na czas nieoznaczony (w pierwszym roku jej obowiązywania 
okres wypowiedzenia wynosi 1 miesiąc, w drugim – 2, w trzecim, czwartym i piątym – 3 miesiące; 
w przypadku umowy obowiązującej dłużej niż 5 lat okres wypowiedzenia wyniesie co najmniej 
6 miesięcy). Okresy wypowiedzenia mogą być umownie przedłużane.

8. Czynniki mające wpływ na długość okresu wypowiedzenia – próba podsumowania

Przegląd kilku jurysdykcji europejskich, w których zasady dotyczące ustalania okresów wy-
powiedzenia umowy dystrybucyjnej zostały wypracowane wieloletnią praktyką i orzecznictwem 
(a czasem bazują na obowiązujących przepisach, stosowanych wprost lub per analogiam) prowadzi 
do wniosku, że okres wypowiedzenia umowy dystrybucyjnej właściwie zawsze zależeć będzie od 
okoliczności konkretnego przypadku i trudno jest opracować model, w oparciu o który można by 
automatycznie uznać określony termin wypowiedzenia za rozsądny (uzasadniony, zwyczajowy). 
Z pewnością istotne dla jego oceny będą: czas obowiązywania umowy (im dłuższej trwa umowa, 
tym dłuższy powinien być okres wypowiedzenia), inwestycje dokonane przez dystrybutora i stopień 
jego włączenia do sieci dostawcy (im głębsze włączenie i wyższe, ukierunkowane na dystrybucję 
towarów dostawcy inwestycje, tym dłuższy okres wypowiedzenia) i wpływ rozwiązania umowy 
dystrybucji na inne stosunki prawne obowiązujące ze względu na istniejącą umowę dystrybucji 
(im więcej skutków prawnych wywoływać będzie rozwiązanie umowy dystrybucji – np. na dalsze 
wykonywanie lub konieczność rozwiązania zawartych umów, tym dłuższy powinien być jej okres 
wypowiedzenia). 

Jestem zdania, że okres wypowiedzenia umowy dystrybucyjnej co do zasady nie może być 
krótszy niż trzy miesiące, a zazwyczaj powinien być dłuższy. O ile umowę wypowiada dostawca, 
dystrybutor musi często zwolnić pracowników, co przy okresach zatrudnienia dłuższych niż trzy 

10 Wyr. OGH 9 Ob 2065/96h i 4 Ob 79/99t.
11 Ustawa z 10.05.1897 r. – Handelsgesetzbuch (niemiecki kodeks handlowy), z późn. zm (dalej: HGB).
12 Por. wymienione tam orzeczenia Bundesgerichtshof (Federalnego Sądu Najwyższego) i sądów Oberlandesgericht.
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lata wiązać się będzie z koniecznością zachowania trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia. 
Tylko przy uwzględnieniu tej okoliczności okres wypowiedzenia umowy musi być dłuższy niż trzy 
miesiące. Jeżeli konsekwencją rozwiązania umowy dystrybucyjnej będzie konieczność zwolnie-
nia lokalu, w którym dystrybutor prowadzi działalność, jego najem – o ile nie jest przewidziany 
umową terminową – jest także zazwyczaj wypowiadany z zachowaniem co najmniej okresu trzy-
miesięcznego. Dokonane przez dystrybutora inwestycje np. w oprogramowanie, maszyny lub 
urządzenia niezbędne dla prawidłowej dystrybucji lub istotnie ją wspomagające (a tym samym: 
podwyższające obrót towarami dostawcy lub poprawiające ich dostępność) muszą być brane pod 
uwagę przy ocenie adekwatności długości okresu wypowiedzenia w szczególności wówczas, gdy 
dystrybutor nie ma możliwości szybkiego znalezienia dostawcy produkującego towary podobne, 
przy dystrybucji których dystrybutor byłby w stanie zamortyzować dokonane nakłady.

Jednak praktyka pokazuje, że istnieją o wiele bardziej skomplikowane stany faktyczne, w któ-
rych powinno się uwzględniać także inne czynniki wpływające na należyte wykonywanie umowy 
dystrybucyjnej i obliczanie rozsądnego (zwyczajowego) okresu jej wypowiedzenia. Przykładowo, 
o ile dystrybucja towarów dostawcy (lub dystrybucja towarów danego rodzaju) związana jest 
z koniecznością uczestniczenia przez dystrybutora w przetargach, a procedura przetargowa trwa 
kilka miesięcy, upływ okresu wypowiedzenia w czasie trwającej procedury, tuż przed ogłoszeniem 
przetargu lub zaraz po jego zakończeniu może albo uniemożliwić dystrybutorowi wykonanie umo-
wy zawartej w drodze przetargu, albo udział w nim, albo uniemożliwić zapewnienie zastąpienia 
towarów dostawcy innymi towarami substytucyjnymi.

Oczywiście wypowiedzenie umowy dystrybucji wcale nie musi wiązać się z zakończeniem 
przez jej stronę działalności (szczególnie dystrybutora). Jednak wówczas konsekwencją wypo-
wiedzenia jest konieczność znalezienia nowego dostawcy (lub dystrybutora), co z kolei związane 
jest z koniecznością poniesienia kolejnych nakładów lub kosztów oraz odbyciem czaso- i kosz-
tochłonnych negocjacji.

Przepisy kodeksu cywilnego dotyczące wypowiedzenia umowy agencyjnej przewidują terminy 
wypowiedzenia zależne od czasu trwania umowy; nie mogą one być skracane. Umowa zawarta 
na czas nieoznaczony może być wypowiedziana na miesiąc naprzód w pierwszym roku, na dwa 
miesiące naprzód w drugim roku oraz na trzy miesiące naprzód w trzecim i następnych latach trwa-
nia umowy. Co więcej, jak było już sygnalizowane wyżej przy okazji omawiania przepisów DCFR, 
choć ustawowe terminy wypowiedzenia mogą zostać umownie przedłużone, to termin ustalony 
dla dającego zlecenie nie może być krótszy niż termin ustalony dla agenta. Przedłużenie terminu 
dla agenta powoduje takie samo przedłużenie dla dającego zlecenie (art. 7641 k.c.). Przywołane 
przepisy dotyczące wypowiedzenia umowy agencyjnej mogą być, moim zdaniem, wskazówką dla 
ustalania okresów wypowiedzenia umowy dystrybucyjnej, jednak należy pamiętać, że zazwyczaj 
inwestycje dystrybutora w prowadzony biznes są nieporównywalnie większe niż inwestycje (kosz-
ty) agenta, co powinno zostać uwzględnione. 

V. Wykonywanie umowy dystrybucyjnej w okresie wypowiedzenia
Okres wypowiedzenia umowy jest jednocześnie okresem jej obowiązywania; nie ma zatem 

wątpliwości, że umowa powinna być przez strony wykonywana do jej rozwiązania (upływu ter-
minu wypowiedzenia). Moim zdaniem, sposób wykonywania umowy dystrybucyjnej w okresie 
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wypowiedzenia – o ile nie został uregulowany w jej treści – nie powinien istotnie odbiegać od do-
tychczasowej praktyki pomiędzy stronami. Obowiązujące przepisy nie zawierają jednak żadnych 
wskazówek w tym zakresie, poza zasadą generalną wynikającą z art. 354 k.c., iż umowa powinna 
być wykonywana zgodnie z jej treścią, zasadami współżycia społecznego, a jeżeli istnieją ustalone 
zwyczaje – w sposób odpowiadający tym zwyczajom. Ewentualne roszczenia stron zależeć będą 
od okoliczności danego przypadku, w którym ich zachowania i żądania zbadane będą musiały 
zostać przez pryzmat klauzuli zasad współżycia społecznego i w oparciu o ustalone (np. w danej 
branży) zwyczaje.

Problemem wartym zasygnalizowania jest informowanie klientów dystrybutora o tym, że 
zawarta z dostawcą umowa wkrótce wygaśnie. Przekazywanie takiej informacji – choć z punktu 
widzenia dostawcy uzasadnione – może doprowadzić do istotnego obniżenia obrotów po stronie 
dystrybutora, co w konsekwencji może rodzić roszczenia odszkodowawcze. Przy ocenie stanu 
faktycznego, w którym dostawca z uprzedzeniem informuje klientów (lub opinię publiczną) o zmia-
nie dystrybutora należy zatem wyważyć interesy dostawcy, który ma prawo informować, w jaki 
sposób po wygaśnięciu umowy dystrybucyjnej z dotychczasowym kontrahentem będzie można 
nabyć jego towary, jak i interesy dystrybutora, który w okresie wypowiedzenia umowy ma prawo 
i obowiązek wykonywać umowę dystrybucji i uzyskiwać marżę ze sprzedaży produktów dostawcy. 

VI. Umowne wyłączenie wcześniejszego rozwiązania 
terminowej umowy dystrybucyjnej

W polskim piśmiennictwie z zakresu prawa cywilnego panuje spór co do tego czy zawsze 
dopuszczalne jest wcześniejsze wypowiadanie umów terminowych, czy raczej mogą być one 
wypowiadane przed wygaśnięciem tylko w przypadkach określonych w ustawie (Borysiak, 2017). 
Niektórzy przedstawiciele doktryny prawa cywilnego uważają, że oznaczenie czasu trwania 
stosunku zobowiązaniowego z równoczesnym zastrzeżeniem uprawnienia do jego swobodne-
go wypowiedzenia wyklucza możliwości bądź jego swobodnego wypowiedzenia jako sprzecz-
nego z naturą stosunku, bądź kwalifi kacji zobowiązania jako terminowego (Borysiak, 2017). 
W odniesieniu do umowy dystrybucyjnej w polskim piśmiennictwie broni się również tezy, iż 
rozwiązanie za wypowiedzeniem umowy dystrybucyjnej zawartej na czas oznaczony nie jest co 
do zasady dopuszczalne i uważa się je za istotne niewykonanie zobowiązania, a umowa taka 
może być wcześniej rozwiązana jedynie wyjątkowo (w wypadkach niecierpiących zwłoki) oraz 
w ściśle określonych przez strony przypadkach (Kappes, Kocot i Romanowski, 2018 i cyt. tam 
literatura).

Jednocześnie, nawet przy interpretowaniu art. 673 § 3 k.c. (dotyczącym terminowych umów 
najmu) SN w wyroku z 21 stycznia 2015 r. (IV CSK 208/14, Legalis) uznał, że możliwe jest za-
strzeżenie w terminowej umowie najmu prawa do jej wypowiedzenia przez stronę „z ważnych 
powodów” w szczególności, gdy bez takiej klauzuli umowa w ogóle nie zostałaby zawarta. 

Jednak przez część przedstawicieli piśmiennictwa możliwość wyraźnego przewidzenia przez 
strony prawa do rozwiązania umowy terminowej za wypowiedzeniem, jako mającego swe oparcie 
w zasadzie swobody umów, nie jest kwestionowana. Zatem niezależnie od oceny dopuszczalności 
wypowiadania umowy zawartej na czas oznaczony, nie ma przeszkód, by strony terminowej umo-
wy dystrybucyjnej wyłączyły możliwość jej wcześniejszego wypowiedzenia. Takie postanowienie 
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będzie zgodne z zasadą swobody umów, a przez konserwatywnych przedstawicieli doktryny zo-
stałoby uznane za oczywiste i odpowiadające naturze tego stosunku. 

VII. Rozwiązanie umowy dystrybucyjnej bez zachowania 
terminu wypowiedzenia

1. Dopuszczalność postanowień umownych

Umowa dystrybucji może również przewidywać postanowienia uprawniające każdą ze stron 
do rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia – np. w trybie natychmiastowym 
bądź po upomnieniu i upływie krótszego czasu niż uzgodniony okres wypowiedzenia. Z praktyki 
obrotu wynika, że strony czasem ograniczają się do ogólnikowego stwierdzenia, iż umowa może 
być rozwiązana w trybie natychmiastowym w przypadku naruszenia przez drugą stronę „istotnych 
postanowień umowy”, a czasem wprost wymieniają postanowienia, których naruszenie może 
skutkować rozwiązaniem umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia. 

Jako że polskie orzecznictwo sądowe dotyczące umowy dystrybucji nie jest bogate, trzeba 
powołać w tym miejscu wyrok SA w Warszawie z 15 maja 2015 r., (VI ACa 1937/1313), w którym 
wprost potwierdzono – z jednej strony – możliwość przewidzenia w umowie dystrybucji prawo jej 
wypowiedzenia w trybie natychmiastowym w przypadku naruszenia przez dystrybutora klauzuli 
wyłączności (w umowie przewidziano, że dystrybutor będzie nabywał określone towary tylko od 
dostawcy), z drugiej zaś – możliwość zastrzeżenia kary umownej na wypadek, gdyby umowa 
została rozwiązana w trybie nadzwyczajnym, pomimo braku przesłanek ku temu.

Art. 7642 k.c. wprost wskazuje na możliwość rozwiązania umowy agencyjnej „chociażby była 
zawarta na czas oznaczony” bez zachowania terminów wypowiedzenia, z powodu niewykonania 
obowiązków przez jedną ze stron w całości lub znacznej części, a także w przypadku zaistnienia 
nadzwyczajnych okoliczności. Jeżeli wypowiedzenie następuje na skutek okoliczności, za które 
ponosi odpowiedzialność druga strona umowy, jest ona zobowiązana do naprawienia szkody po-
niesionej przez wypowiadającego w następstwie rozwiązania umowy. Przepis ten znajdzie zasto-
sowanie niezależnie od tego czy strony umowy agencyjnej w ogóle przewidziały w niej możliwość 
rozwiązania stosunku prawnego bez zachowania terminów wypowiedzenia. 

Cytowany przepis dotyczący umowy agencji może stanowić wskazówkę przy dokonywaniu 
oceny dopuszczalności postanowień umownych regulujących rozwiązanie umowy dystrybucyjnej 
bez zachowania okresu wypowiedzenia. Po pierwsze, rozwiązana bez zachowania terminu wy-
powiedzenia może zostać każda umowa dystrybucyjna, także terminowa, po drugie – przyczyna-
mi takiego rozwiązania umowy mogą być zarówno okoliczności dotyczące jednej z jej stron, jak 
i zdarzenia zewnętrzne o charakterze nadzwyczajnym.

2. Postanowienie DCFR – mandatory rule

Artykuł IV.E. – 2:304 DCFR proponuje inne podejście do kwestii rozwiązania umowy z po-
wodu jej niewykonania (termination for non-performance). Takie rozwiązanie umowy może mieć 
miejsce wyłącznie wówczas, gdy niewykonanie (naruszenie) umowy ma charakter istotny, a strony 

13 Wedle mojej najlepszej wiedzy skarga kasacyjna od tego orzeczenia nie została wniesiona.
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nie mogą wyłączyć obowiązywania przepisu DCFR, w myśl którego postanowienie umowy, zgod-
nie z którym strona ma prawo rozwiązać stosunek umowny z powodu jego niewykonania, które 
nie ma charakteru istotnego, nie wywołuje skutku (art. IV.E. – 2:304 ust. (1) DCFR). „Istotność” 
niewykonania (naruszenia) umowy została zdefi niowana w art. III. – 3:502 ust. (2) DCFR i wa-
runek ten jest spełniony, o ile: (a) niewykonanie istotnie pozbawia wierzyciela tego, czego miał 
on prawo oczekiwać w wykonaniu umowy w odniesieniu do całości umowy lub jej odpowiedniej 
części, chyba że w chwili zawarcia umowy dłużnik nie przewidział i nie można od niego rozsądnie 
oczekiwać, aby przewidział był taki skutek albo (b) niewykonanie umowy jest wynikiem zamiaru 
lub lekkomyślności dłużnika i powoduje, że wierzyciel ma prawo przypuszczać, iż dłużnik nie wy-
kona zobowiązań w przyszłości. 

Rozwiązanie umowy dystrybucyjnej z powodu jej niewykonania (naruszenia) będzie mogło 
zatem zostać ocenione jako zgodne z DCFR tylko wówczas, gdy strona ją rozwiązująca będzie 
w stanie wykazać, że druga strona w stopniu istotnym nie świadczy tego, czego rozsądnie moż-
na od niej oczekiwać albo kiedy drugiej stronie będzie można przypisać zamiar niewykonywania 
zobowiązań, względnie brak dbałości w ich wykonywaniu, bez perspektywy poprawy.

3. Przepisy kodeksu cywilnego

W polskiej cywilistyce rysują się dwa sprzeczne poglądy co do możliwości zastosowania 
art. 491 § 1 k.c. do odstąpienia od umowy dystrybucyjnej (jako umowy o charakterze ciągłym), 
co powodowałoby zakończenie jej obowiązywania natychmiast, względnie po upływie krótkiego 
czasu. Art. 491 § 1 k.c. przewiduje prawo odstąpienia od umowy wzajemnej w przypadku zwłoki 
dłużnika w wykonaniu zobowiązania po wyznaczeniu dodatkowego terminu. Niektórzy komenta-
torzy stawiają ogólną tezę, iż przepis ten znajduje zastosowanie do wszelkich umownych zobo-
wiązań wzajemnych i nie ma znaczenia czy strony miały obowiązek jednoczesnego świadczenia 
(Gutowski, 2019). Odnośnie umowy dystrybucyjnej sformułowano nawet stanowczy pogląd, zgod-
nie z którym jej strony mogą odstąpić od umowy na podstawie art. 491 k.c., a ponieważ wynika 
z niej wzajemne zobowiązanie o charakterze ciągłym (trwałym), odstąpienie wywołuje skutek na 
przyszłość (ex nunc) (Kappes, Kocot i Romanowski, 2018).

Niektórzy komentatorzy art. 491 § 1 k.c. wskazują natomiast na brak zastosowania tego 
przepisu do zobowiązań wzajemnych o charakterze ciągłym „takich, dla których przepisy szcze-
gólne przewidują – w określonych przypadkach – możliwość jednostronnego wypowiedzenia 
ze skutkiem bezzwłocznym ex nunc (zob. art. 664 § 2, art. 667 § 2, art. 672, 687, 7642, art. 869 
§ 2 k.c.)” (Popiołek, 2018). Skoro zatem brakuje przepisów szczególnych regulujących umowę 
dystrybucyjną przewidujących możliwość jej wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym, po-
zostawałoby zastanowić się, jakie przepisy można by zastosować w drodze ostrożnej analogii.

Wydaje się, że rozwiązaniem jest rozważenie skorzystania z art. 746 § 1 i 2 k.c. w związku 
z art. 750 k.c., albowiem w praktyce większość umów dystrybucyjnych można uznać za umowę 
o świadczenie usług w rozumieniu art. 750 k.c. W większości przypadków nie ma co do tego wąt-
pliwości, gdy idzie choćby o ocenę czynności dystrybutora wspierających sprzedaż. Wobec tego, 
na mocy art. 746 § 1 i 2 k.c. rozwiązanie umowy dystrybucyjnej jest możliwe w każdym czasie, 
jednak wypowiadający umowę musi liczyć się zarówno z obowiązkiem zwrotu wydatków, zapłaty 
wynagrodzenia za czynności dotychczas wykonane, jak i odpowiedzialnością odszkodowawczą, 
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o ile wypowiedzenie nastąpiło bez ważnego powodu. Sąd w ewentualnym postępowaniu będzie 
zatem badał, czy ważny powód istniał, czy strona, której złożono oświadczenie o wypowiedze-
niu ma prawo domagać się wynagrodzenia za swoje czynności wykonane do chwili otrzymania 
oświadczenia o wypowiedzeniu (art. 746 § 1 k.c.) oraz w jakim zakresie podlegają zwrotowi wy-
datki poczynione w celu należytego wykonywania umowy dystrybucyjnej.

Wydaje się zatem, że także wówczas, gdy umowa dystrybucyjna nie została sporządzona na 
piśmie i zakres zobowiązań stron oraz warunki zakończenia stosunku prawnego pomiędzy nimi nie 
wynikają ze spisanych uprzednio ustaleń, przepisy kodeksu cywilnego stwarzają możliwość rozwiązania 
takiej umowy bez skorzystania z art. 3651 k.c. i wyznaczania adekwatnego okresu wypowiedzenia. 
W praktyce obrotu, strona wypowiadająca musi się jednak liczyć z ewentualną odpowiedzialnością 
odszkodowawczą, zwrotem kosztów i zapłatą wynagrodzenia, przy czym nie jest wykluczone jed-
noczesne dochodzenie wszystkich tych roszczeń przez stronę dotkniętą wypowiedzeniem. 

VIII. Podsumowanie
Zawarta pod prawem polskim umowa dystrybucyjna – tak terminowa, jak i bezterminowa 

– może zostać rozwiązana z zachowaniem adekwatnego okresu wypowiedzenia, ustalonego 
w oparciu o cechy stosunku prawnego, jaki został przez nią wykreowany pomiędzy stronami. Nie 
ma również przeszkód, by rozwiązać umowę dystrybucyjną bez zachowania okresu wypowie-
dzenia, o ile wystąpiły ważne przyczyny uzasadniające złożenie takiego oświadczenia, a strona 
wypowiadająca umowę jest gotowa wypłacić drugiej świadczenie pieniężne, biorąc pod uwagę 
okoliczności towarzyszące takiemu rozwiązaniu umowy. Przy ustalaniu adekwatnego okresu 
wypowiedzenia umowy warto korzystać z orzecznictwa sądów państw obcych, a także brać pod 
uwagę wypracowane przez europejskich cywilistów koncepcje.
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Streszczenie 
Porozumienia (alianse) sprzedażowe stanowią jeden z najrzadziej poruszanych tematów w roz-
ważaniach antymonopolowych. Co do zasady są dopuszczalne na gruncie obowiązujących regu-
lacji, niemniej praktyczne ich zastosowanie nastręcza szereg obostrzeń i obaw. Niniejszy artykuł 
w swoim zamyśle jest próbą podjęcia dość trudnego tematu w obszarze prawnym, który w dobie 
postępującej konsolidacji przedsiębiorców może mieć niebagatelne znaczenie praktyczne. W ar-
tykule, po pierwsze, przedstawiono regulacje grup zakupowych i sprzedażowych w perspektywie 
amerykańskiej, unijnej i krajowej. Po drugie, omówiono obszary największych ryzyk antymono-
polowych i jednoczesnych możliwości potencjalnych okoliczności, w których warto podejmować 
trud pogłębionej analizy zawierania porozumień sprzedażowych.
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I. Wprowadzenie
Celem niniejszego artykułu jest zakreślenie tematu możliwości tworzenia grup sprzedażowych 

lub zawierania porozumień sprzedażowych/porozumień o wspólnej sprzedaży1 jako przeciwwagi 
do grup zakupowych lub porozumień zakupowych i potencjalnego narzędzia budowania równowagi 
w relacjach między dostawcami a kupującymi. Temat ten jest niezmiernie rzadko przedstawiany 
w piśmiennictwie polskim oraz unijnym, ubogie jest również orzecznictwo unijne, niemniej poro-
zumienia sprzedażowe są dostrzegalne w regulacjach amerykańskich, które zasadniczo korzy-
stają z łagodniejszego traktowania niż na gruncie prawa kontynentalnego, o czym będzie niżej.

Obserwujemy, że dynamika rozwoju gospodarczego, różnorodność jego form oraz związanych 
z tym potrzeb adekwatnej reakcji przedsiębiorców na zmieniające się środowisko, w którym operują 
nie zawsze idzie w parze z szybkością zmian regulacji prawnych. Zauważalny trend konsolidacji 
na rynkach hurtowych (Tajer, 2014, s. 3; Konsolidacja, 2016) oraz rynkach sklepów tzw. wielofor-
matowych2 powoduje z jednej strony efekt wzrostu siły nabywczej detalistów (kupujących), w tym 
poprzez tworzenie grup zakupowych3, z drugiej zaś – panuje przekonanie (częściowo uzasadnio-
ne) o relatywnie grząskim gruncie możliwości tworzenia przeciwwagi przez grupy sprzedażowe, 
w świetle prawa konkurencji. Wywołując niniejszy temat, autorka w pierwszej kolejności przedstawi 
bardzo wstępnie ogólne pojęcia i ramy prawne dotyczące porozumień zakupowych i sprzedażo-
wych, dalej pryzmat przez jakie wydaje się powinny być analizowane porozumienia sprzedażowe 
oraz okoliczności, w których warto rozważyć tworzenie aliansów po stronie sprzedażowej. 

II. Grupy zakupowe i grupy sprzedażowe 
– pojęcia ogólne, perspektywy krajowa, unijna i amerykańska

1. Grupy zakupowe

Grupy zakupowe są dość powszechnym narzędziem ekonomiczno-prawnym w krajach unij-
nych (ten Kate i van der Wall, 2017), regularnie pojawiają doniesienia prasowe o nowotworzonych 
grupach zakupowych lub detalistach przystępujących do już istniejących grup4. Można wymienić 
szereg korzyści przemawiających za tworzeniem aliansów zakupowych – przystępujący przed-
siębiorcy z reguły zobowiązują się do dokonywania wspólnych zakupów, tym samym tworzą i ko-
rzystają z efektu skali. Grupy zakupowe zatrudniają wyspecjalizowanych negocjatorów, których 
celem i zadaniem jest negocjowanie najkorzystniejszych warunków z dostawcami, często oferują 
swoim członkom pomoc specjalistów z zakresu sprzedaży, promocji i marketingu oraz szkolenia 
dotyczące zarządzania placówką czy personelem. Wytyczne Komisji Europejskiej dotyczące ho-
ryzontalnych porozumień kooperacyjnych5 (dalej: Wytyczne horyzontalne), wskazują, że wspólne 
zakupy mogą być dokonywane przez wspólnie kontrolowane przedsiębiorstwo, przez przedsię-
biorstwo, w którym duża liczba innych przedsiębiorstw posiada udziały mniejszościowe, w ramach 

1 Terminologia jest różnorodna w praktyce, zasadniczo mowa jest o porozumieniach komercjalizacyjnych, aliansach sprzedażowych, porozumieniach 
o wspólnej sprzedaży, porozumieniach o wspólnej dystrybucji itp.
2 http://www.carrefour.com/current-news/tesco-and-carrefour-to-create-long-term-strategic-alliance (29.05.2019).
3 W praktyce nazewnictwo jest zróżnicowane, przykładowo: partnerstwo strategiczne, sojusze zakupowe (buying groups, buying alliances, strategic 
alliances). Na potrzeby niniejszego artykułu zamiennie będzie używane określenia: grupy zakupowe lub alianse zakupowe. 
4 https://www.planetretailrng.com/news-and-events/metro-group-auchan-create-buying-behemoth (28.05.2019).
5 Komunikat Komisji – Wytyczne w sprawie stosowania art. 101 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do horyzontalnych porozumień koopera-
cyjnych (Dz.Urz. UE 2011 C 11/01).
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porozumienia umownego lub nawet w ramach swobodniejszych form współpracy. Celem porozu-
mień o wspólnych zakupach jest zwykle wygenerowanie siły nabywczej, której skutkiem mogą być 
niższe ceny lub wyższa jakość produktów i usług dla konsumentów. Siła nabywcza może jednak 
w pewnych okolicznościach spowodować także problemy w zakresie konkurencji. Porozumienia te 
pozostają zatem w polu zainteresowania organów antymonopolowych z uwagi na ich stronę pod-
miotową – zazwyczaj bowiem są zawierane między przedsiębiorcami – konkurentrami. Na gruncie 
prawa unijnego, porozumienia zakupowe są oceniane indywidualnie, ale w oparciu o Wytyczne 
horyzontalne, które wprost określają zarówno potencjalne ryzyka anytkonkurencyjne, jak i moż-
liwości argumentacji prokonkurencyjnej. Podstawowe zagrożenia na gruncie prawa konkurencji 
wskazywane w Wytycznych to: podwyższone ceny, zmniejszona sprzedaż, jakość i zróżnicowanie 
produktów lub innowacji, podział rynku lub antykonkurencyjne zamknięcie dostępu do rynku dla 
innych możliwych nabywców. Porozumienia o wspólnych zakupach mogą ograniczać konkurencję 
ze względu na cel, jeżeli w rzeczywistości nie dotyczą wspólnych zakupów, lecz służą jako narzę-
dzie udziału w ukrytym kartelu, tj. zabronionym ustalaniu cen, ograniczaniu produkcji lub podziale 
rynku6. W piśmiennictwie wskazuje się jednak na relatywnie liberalne podejście do współpracy 
horyzontalnej, w szczególności w systemach prawnych operujących tzw. regułą rozsądku (rule 
of reason) (Jurkowska-Gomułka, 2011, s. 67–93 i cyt. tam literatura). Podejście to jest wspierane 
przez Wytyczne horyzontalne, które wprost wskazują, iż porozumienia zakupowe, których celem 
nie jest ograniczenie konkurencji, muszą być analizowane w kontekście prawnym i gospodarczym 
w odniesieniu do ich faktycznych i prawdopodobnych skutków dla konkurencji. Analiza skutków 
ograniczających konkurencję wynikających z takich porozumień musi obejmować negatywne 
skutki zarówno dla rynków zakupu, jak i dla rynków zbytu. Tym samym grupy zakupowe będą 
w pierwszej kolejności oceniane raczej przez pryzmat skutku, a nie celu.

Na gruncie prawa polskiego, grupy zakupowe nie są regulowane ani ustawą o ochronie kon-
kurencji i konsumentów, ani aktami prawa miękkiego. Każdorazowo zatem porozumienia o wspól-
nych zakupach należy indywidualnie oceniać w świetle art. 6 ust. 1 uokik. Niemniej odnotowano 
w orzecznictwie polskim konieczność posiłkowania się dorobkiem prawa miękkiego (soft law) 
UE przy ocenie konkretnego lokalnego porozumienia zakupowego. Podejście prokonkurencyjne, 
w oparciu o Wytyczne horyzontalne zaprezentował Sąd Apelacyjny w jednym z nielicznych wy-
roków bezpośrednio traktującym o grupach zakupowych7. Wyrok został wydany w konsekwen-
cji zaskarżenia w toku instancji decyzji Prezesa UOKiK8, w której przesądził on o nielegalności 
zawartego między przedsiębiorcami porozumienia o wspólnych zakupach. Grupa zakupowa 
w określonym stanie faktycznym działała na rzecz podmiotów prowadzących sprzedaż hurtową 
i detaliczną gamy produktów budowlanych. Grupa ta funkcjonowała dla celów wzmocnienia siły 
przetargowej przy negocjowaniu najkorzystniejszych warunków działalności handlowej dla swo-
ich akcjonariuszy. Sąd potwierdził, iż sądy krajowe są zobowiązane do interpretacji przepisów 
tak dalece pro-unijnie, jak to możliwe. Tym samym dalej uznano, iż sam fakt braku odniesienia 
w polskim prawodawstwie do wyłączeń umów agencyjnych (a taki był charakter tej relacji prawnej) 
spod zakazu porozumień ograniczających konkurencję nie może prowadzić do bardziej surowej 

6 Pkt 200 i 205 Wytycznych horyzontalnych.
7 Wyr. SA w Warszawie z 24.09.2015 r., VI ACa 1096/14.
8 Dec. Prezesa UOKiK z 28.12.2009 r., RKT- 410-03/07.
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interpretacji danego porozumienia niżby to miało miejsce w świetle prawa wspólnotowego. Tym 
samym, Wytyczne horyzontalne powinny być brane pod uwagę przy ocenie danego porozumienia 
zakupowego oraz należało je rozpatrywać nie tylko poprzez odniesienie się do literalnego brzmienia 
umowy łączącej przedsiębiorców, ale przede wszystkim w świetle uwarunkowań ekonomicznych 
po dokonaniu analizy rynku. Sąd powołał się również na stanowisko doktryny, iż ustalanie w umo-
wie między dostawcą a grupą, cen, po jakich produkt będzie sprzedawany członkom grupy, a nie 
odbiorcom fi nalnym nie może być uznane za zakazane ustalanie cen, gdyż grupa wobec swoich 
członków występuje w roli zbliżonej do agenta handlowego, nie operuje na odrębnym poziomie 
obrotu gospodarczego, a ustalona cena nie jest ceną odsprzedaży produktu na rynku. Podobnie 
wskazano w literaturze, że o ile członkowie grupy zakupowo-sprzedażowej utrzymują niezależność 
w kształtowaniu cen oferowanych przez siebie własnym kontrahentom rynkowym, uzgodnienie 
dotyczące cen, podejmowane przez grupę z dostawcami nie powinno być zakazane (Skoczny, 
2009, s. 390). Grupy zakupowe zatem, choć też przecież tworzone niejednokrotnie przez bezpo-
średnich konkurentów, wydają się być traktowane liberalniej niż grupy sprzedażowe, o czym niżej.

2. Grupy sprzedażowe

Jeśli spojrzeć na drugą stronę procesu zakupowego – podmioty oferujące swoje towary lub 
usługi do sprzedaży (dostawców) – sytuacja przedstawia się odmiennie. Grupy sprzedażowe 
jako koncepcja porozumień horyzontalnych jest marginalnie widoczna w analizie akademickiej, 
a praktycznie zupełnie niedostrzegalna w rzeczywistości gospodarczej. Trudność przejawiająca się 
w niemal automatycznym postrzeganiu aliansów sprzedażowych jako antykonkurencyjnych może 
zniechęcać. Niemniej, w praktyce pojawia się zapotrzebowanie na mechanizmy, które skutecznie 
będą równoważyć rosnącą siłę nabywczą detalistów. Zauważa to choćby sama Komisja, która 
w 2015 r. wydała Wytyczne dotyczące wspólnej sprzedaży oliwy z oliwek, wołowiny i jagnięciny 
oraz innych roślin uprawnych9. Co prawda wytyczne te dotyczą sektora rolnego (uznawanego za 
tzw. typ rynku monopsonistycznego10), niemniej komisarz Margrethe Vestager wskazuje na ko-
nieczność wprowadzania ułatwień w stosowaniu praw konkurencji, aby równoważyć rosnącą siłę 
kupujących: „Wytyczne mają na celu wsparcie europejskich rolników poprzez wyjaśnienie, w jaki 
sposób mogą, pod pewnymi warunkami, współpracować w celu organizowania wspólnej sprzedaży 
oliwy z oliwek, wołowiny i cielęciny oraz roślin uprawnych bez naruszenie zasad konkurencji UE. 
(…) Celem jest zadbanie o to, aby europejscy rolnicy mogli współpracować i aby pozostać konku-
rencyjnymi i czerpać korzyści wzmocnionej pozycji negocjacyjnej wobec kupujących”11. O tym, czy 
Komisja poprzestanie na sektorze rolnym, czy może będzie to przyczynek do szerszych rozmów 
i dyskusji na temat rzeczywistego wpływu na konkurencję kupujących zrzeszonych w grupach 
zakupowych względem niemal automatycznie przyjmowanego antykonkurencyjnego skutku po-
rozumień sprzedażowych – czas pokaże. 

Co do zasady jednak, porozumienia o wspólnej sprzedaży zaliczane są do grupy porozumień 
komercjalizacyjnych, które dotyczą współpracy między przedsiębiorstwami (często konkurentami) 
 9 Zawiadomienie Komisji – Wytyczne dotyczące stosowania szczegółowych przepisów określonych w art. 169, 170 i 171 rozporządzenia o wspólnej 
organizacji rynków produktów rolnych w odniesieniu do sektorów oliwy z oliwek, wołowiny i cielęciny oraz roślin uprawnych (Dz.Urz. UE 2015 C 431/01).
10 Monopson jest jedną z form modelów rynku po stronie popytu (z monopolem jako jego przeciwieństwem i idealną konkurencją pośrodku). Zasadniczo 
w rynku monopsonistycznym występuje jeden silny nabywca, który determinuje warunki współpracy z dostawcami.
11 Tłum własne, za: DG Com, Press Relase. Antitrust: new Commission Guidelines on joint selling of olive oil, beef and veal, and arable crops, Bruksela, 
27.11.2015 r.
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w dziedzinie sprzedaży, dystrybucji lub promocji ich produktów substytucyjnych. Tego rodzaju 
porozumienia mogą mieć różnorodny zakres w zależności od potrzeb, począwszy od porozumie-
nia o wspólnej sprzedaży (najtrudniejsze z uwagi na potencjalną koordynację polityki handlowej, 
a w tym cen), do porozumień o ograniczonym zakresie wspierającym sprzedaż, np. dystrybucji, 
świadczenia usług posprzedażnych czy też reklamy. Wspólna sprzedaż swoim zakresem może 
objąć różne formy koordynacji polityki sprzedażowej: strategię rynkową, wzajemną pomoc na 
poziomie dystrybucji (wzajemne umowy dostaw) czy też wspólną sprzedaż we właściwym tego 
słowa znaczeniu. W tym ostatnim przypadku, dostawcy lub producenci udzielają na zasadzie 
wyłączności lub nie, wspólnemu agentowi lub wspólnej organizacji sprzedażowej, prawa do 
sprzedaży swoich towarów lub usług na wszystkich lub niektórych rynkach, na których prowa-
dzą działalność gospodarczą (Faull i Nikpay, 2007, s. 707). Rozważania na temat porozumień 
sprzedażowych w kontekście ich skutków konkurencyjnych zmieniały się na przestrzeni lat dia-
metralnie. Historyczne Wytyczne z 1968 r. dotyczące porozumień, decyzji i uzgodnionych praktyk 
w zakresie współpracy między przedsiębiorstwami12 wskazywały na to, że art. 101 ust. 1 TFUE 
nie ma zastosowania do porozumień, który jedynym celem jest porozumienie w zakresie wspólnej 
sprzedaży lub wspólne usługi posprzedażowe pod warunkiem, że uczestniczące w porozumieniu 
przedsiębiorstwa nie są konkurentami w zakresie produktów lub usług, których dotyczy porozu-
mienie13. Kolejno obowiązujące Wytyczne dot. porozumień komercjalizacyjnych14 niemal z góry 
przesądzały o kartelowym modelu aliansów sprzedażowych. Na gruncie obecnie obowiązujących 
Wytycznych horyzontalnych wszystkie porozumienia o wspólnej sprzedaży, które strukturalnie 
mieszczą się w szerszym kręgu tzw. porozumień komercjalizacyjnych objęte są zakresem rozdz. 6 
w zakresie porozumień komercjalizacyjnych i można powiedzieć, że są objęte wypośrodkowanym 
stanowiskiem względem dwóch poprzednio obowiązujących Wytycznych. Podstawowe obawy na 
gruncie prawa konkurencji związane z porozumieniami o wspólnej sprzedaży dotyczą ustalania 
cen odsprzedaży, klasycznie już kwalifi kowanych jako zakazanych ze względu na cel. W dalszej 
kolejności Wytyczne wskazują na problem ułatwiania ograniczenia produkcji, ponieważ strony 
mogą decydować o ilości produktów wprowadzanych do obrotu, tym samym ograniczając podaż. 
Po trzecie, porozumienia o wspólnej sprzedaży mogą stać się dla stron środkiem podziału rynków, 
zamówień lub klientów, na przykład w przypadku, gdy zakłady produkcyjne stron są zlokalizowane 
na różnych rynkach geografi cznych lub gdy porozumienia są wzajemne. Ponadto porozumienia 
te mogą również prowadzić do wymiany strategicznych informacji odnoszących się do kwestii 
leżących w zakresie współpracy lub poza nim lub do ujednolicenia kosztów – w szczególności 
w odniesieniu do porozumień, które nie obejmują ustalania cen – co może skutkować zmową 
(Faull i Nikpay, 2007, s. 709). 

Porozumienia sprzedażowe mogą być i są najczęściej w praktyce oceniane w zakresie moż-
liwości indywidualnego wyłączenia na podstawie art. 101 ust. 3 TFUE. Orzecznictwa polskiego 
trudno się doszukać, a i unijne jest raczej ubogie, choć przykładem trudnego zadania zakończonego 

12 Wytyczne dotyczące porozumień, decyzji i uzgodnionych praktyk w zakresie współpracy między przedsiębiorstwami (Dz.Urz. EWG 1968 C 75/3, 
popr. Dz.Urz. EWG 1968 C 84/14).
13 Pkt 6 (II) Wytycznych z 1968 r.
14 Wytyczne Komisji dot. zastosowania art. 81 Traktatu do horyzontalnych porozumień komercjalizacyjnych (Dz.Urz. WE 1993 C 43/2). Pkt 38 i 60 
brzmiał: „Porozumienia sprzedażowe (JV) należą do kategorii klasycznych karteli poziomych. Co do zasady ich celem i skutkiem jest koordynacja polityki 
sprzedaży konkurujących przedsiębiorstw. W tym zakresie nie tylko zamykają drogę do konkurencji cenowej między konkurentami, ale też ograniczają 
podaż towarów poprzez alokację zamówień. Z tego względu Komisja co do zasady będzie oceniać porozumienia sprzedażowe negatywnie”.
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powodzeniem (dla klubów sportowych) ustalenia okoliczności wyłączających zakaz zawierania po-
rozumień w zakresie wspólnej sprzedaży między konkurentami jest decyzja Komisji Europejskiej 
w sprawie UEFA (Joint Selling of the Commercial Rights of UEFA Champion League, 2004)15. Jest 
to jedna z kilku decyzji Komisji16 w zakresie wspólnej sprzedaży praw do transmisji wydarzeń spor-
towych, która obszernie i szczegółowo analizuje, a ostatecznie potwierdza dopuszczalność dzia-
łania UEFA jako podmiotu wyłącznego sprzedającego prawa do transmisji wydarzeń sportowych. 
Komisja oceniała porozumienie w kontekście tego czy korzyści prokonkurencyjne przeważały jego 
skutki antykonkurencyjne, w szczególności: przekazanie przez kluby sportowe na rzecz UEFA wy-
łączności praw do transmisji UEFA Champions League (Liga Mistrzów UEFA) oraz ograniczenia, na 
które zgodziły się kluby w zakresie sprzedaży swoich praw. Komisja zważyła i uznała okoliczności 
podnoszone przez UEFA w zakresie dopuszczalności wyłączenia na podstawie art. 81 ust 3 TUE 
(obecnie art. 101 ust 3 TFUE). Z wielu przytoczonych argumentów w decyzji przemawia to, iż po-
rozumienie w zakresie wspólnej sprzedaży UEFA ułatwiało działalność operacyjną jego partnerów 
poprzez stworzenie jednego punktu sprzedaży, który jest tym bardziej istotny w przypadku rozgry-
wek na skalę międzynarodową. Komisja uznała również argument UEFA, iż stworzenie wspólnego 
jednego punktu sprzedaży jest warunkiem wstępnym istnienia Ligi Mistrzów UEFA jako produktu. 
Skoro bowiem żaden z klubów nie jest pewien jak daleko dotrze w rankingu rozgrywek, nie było 
pewności i ekonomicznego uzasadnienia do przekazania praw do transmisji aż do ścisłego fi nału. 
Uznano również, że wspólna sprzedaż praw do transmisji jest również istotna z punktu widzenia 
sponsorów, którzy dostają ujednolicony pakiet ofertowy gwarantujący zasięg medialny przez cały 
okres trwania rozgrywek; porozumienie umożliwiało UEFA zapewnienie jednolitej jakości i spójności 
produktu, jakim jest Liga Mistrzów UEFA na poziomie, który nie byłby możliwy, gdyby każdy z klubów 
zarządzał swoimi prawami do transmisji w sposób niezorganizowany poprzez różnych operatorów.

Temat transmisji sportowych pojawia się nie tylko na arenie unijnej, lecz także wybrzmiał lo-
kalnie w jednym z orzeczeń17, kwestia ta wydaje się o tyle warta podkreślenia, iż dotyczy rynków 
monopsonistycznych, a w tym konkretnym przykładzie – wyścigów konnych. Grupa organizatorów 
wyścigów konnych stworzyła porozumienie, na mocy którego sprzedała wspólne licencjonowanym 
zakładom bukmacherskim prawo do transmisji mediowych nowostworzonej spółce JV – pod nazwą 
AMROC. Wcześniej był tylko jeden nabywca takich praw (monopson) i w związku z tym zamiarem 
uczestników porozumienia – organizatorów wyścigów było stworzenie konkurencji, przeciwwagi 
do tego jednego istniejącego nabywcy – z myślą o lepszej ofercie wartościowej swoich praw do 
transmisji. Szereg biur bukmacherskich wniosło pozew sądowy przeciwko AMROC i organizato-
rom wyścigów konnych o uznanie porozumienia za nielegalne jako uzgadniające ceny za prawa 
do transmisji. Brytyjski sąd pierwszej instancji  oraz w drodze odwołania Sąd Najwyższy Wielkiej 
Brytanii uznały, że porozumienie miało za cel „sponsorowanie”, umacnianie wejścia na rynek, 
a nie ustalanie cen odsprzedaży. Skutkiem takiego porozumienia było doprowadzenie do sytuacji 
stworzenia realnej konkurencji na rynku poprzednio całkowicie monopsonistycznym18. 

15 Dec. KE z 23.07.2003 r., UEFA Champions League, COMP/C.2-37.398, wydana w trybie nieistniejącej już procedury indywidualnego zgłoszenia 
porozumień.
16 Zob. dec. KE z 19.01.2005 r., Joint selling of the media rights to the German Bundesliga, COMP/C-2/37.214 (Dz.Urz. UE 2005 L 134/36); dec. KE 
z 22.03.2006 r., Joint selling of the media rights to the FA Premier League, COMP/C-2/38.173 (Dz.Urz. UE 2008 C 7/18).
17 Wyr. Royal Court of Justice z 27.07.2009 r., BAGS v. AMROC; sygn. [2009] EWCA Civ 750.
18 Ibidem, pkt 101.
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W podobnym duchu orzekł unijny Sąd Pierwszej Instancji (dalej: Sąd) w sprawie umowy dostę-
pu do infrastruktury (3G) między operatorami telefonii komórkowej w Niemczech: O2 i T-Mobile19. 
W ocenie Komisji, takie porozumienie nosiło ryzyko antykonkurencyjnej koordynacji między kon-
kurentami. W ocenie Sądu, Komisja nie zbadała w sposób poprawny czy dostawca O2 mógłby 
z równym powodzeniem mieć dostęp do rynku usług 3G w przypadku braku takiego porozu-
mienia. Uznany został argument konieczności zbadania kontekstu gospodarczego i prawnego 
porozumienia, jego celu, skutków oraz oddziaływania porozumienia na wewnątrzwspólnotową 
wymianę handlową, biorąc pod uwagę w szczególności kontekst gospodarczy, w jakim działają 
przedsiębiorstwa, produkty i usługi, których dotyczy porozumienie oraz strukturę i rzeczywiste 
warunki funkcjonowania danego rynku”20. W przypadku gdy nie ma wątpliwości, że porozumienie 
nie ma antykonkurencyjnego celu, należy zbadać skutki porozumienia, a do objęcia go zakazem, 
wymagane jest spełnienie przesłanek, które wskazują na faktyczne zapobieżenie, ograniczenie 
lub zakłócenie konkurencji w odczuwalny sposób. Konkurencję, o którą chodzi, należy rozumieć 
tak, jak rzeczywiście by ona wyglądała, gdyby nie było spornego porozumienia, przy czym zakłó-
cenie konkurencji może być podane w wątpliwość zwłaszcza wtedy, gdy porozumienie jest nie-
zbędne do penetracji przez przedsiębiorstwo nowej strefy. W szczególności podkreślona została 
konieczność badania konkurencji w przypadkach tych rynków, które poddawane są liberalizacji 
lub rynków wschodzących.

Koncepcyjnie, dużo bardziej liberalne podejście do współpracy horyzontalnej między konku-
rentami wydaje się przedstawiać podejście amerykańskie. Porozumienia sprzedażowe (oraz zaku-
powe) są w Stanach Zjednoczonych regulowane aktami prawa miękkiego (soft law) na podstawie 
Wytycznych dotyczących współpracy między konkurentami21 (dalej: Wytyczne Agencji), które wydały 
dwie agencje rządowe: Federalna Komisja ds. Handlu oraz Departament Sprawiedliwości USA. 
Wytyczne Agencji wskazują na możliwość łagodniejszego potraktowania i ocenę o regułę roz-
sądku tych porozumień, które przyczyniają się do integracji funkcji gospodarczych podnoszących 
efektywność i powodujących prokonkonkurencyjne skutki, nawet jeśli jest to porozumienie, które 
w innym przypadku oceniane byłoby jako zakazane. Reguła rozsądku zakłada elastyczne podej-
ście, które może się różnić w zależności od charakteru umowy i warunków rynkowych. Agencje 
według treści Wytycznych, skupiają się w swoich analizach na tych czynnikach, które są niezbędne 
do rozsądnej oceny całokształtu skutków danej umowy, w szczególności poprzez przeanalizowa-
nie w pierwszej kolejności celu biznesowego danego porozumienia. W niektórych przypadkach 
brak władzy rynkowej w powiązaniu z charakterem umowy spowoduje, że Agencje poprzestaną 
na tym etapie i ocenią takie porozumienie jako nienaruszające prawa konkurencji. Znaczna wła-
dza rynkowa lub widoczne potencjalnie skutki antykonkurencyjne mogą jednak spowodować, że 
Agencje podejmą działania kwestionujące takie porozumienie i będą badać okoliczności rynko-
we danego porozumienia. Dostrzegany jest jednak wyraźnie fakt, że konsumenci mogą odnieść 
szereg korzyści ze współpracy między konkurentami poprzez umożliwienie uczestnikom poro-
zumienia oferowania tańszych produktów lub usług, bardziej wartościowych dla konsumenta lub 

19 Wyr. SPI z 2.05.2006 r. w sprawie T-328/03 O2 v. Komisja, ECLI:EU:T:2006:116.
20 Wyr. SPI w spr. T-328/03 O2 v. Komisja przywołuje również: wyr. ETS z 25.11.1971 r. w sprawie 22/71 Beguelin Import, ECLI:EU:C:1971:113 i wyr. TS 
z 12.12.1995 r. w sprawie C-399/93 Oude Littikhuis i in., ECLI:EU:C:1995:434.
21 Antitrust Guidelines for Collaboration among competitors, Federal Trade Commission and the US Department of Justice, April 2000, dostępne na 
stronie www.ftc.gov.
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wprowadzenia ich na rynek szybciej niż w przypadku, gdyby takie wprowadzenie było dokonywane 
indywidualnie; porozumienie w końcu może pozwolić uczestnikom na lepsze wykorzystanie ich 
środków lub mogą dostarczyć dodatkowych zachęt do inwestycji w serwis posprzedażny, który 
nie byłby ekonomicznie uzasadniony w braku takiego porozumienia. Organy amerykańskie za-
uważają również ryzyko antykonkurencyjne, które zasadniczo jest zbieżne z obiekcjami Komisji 
Europejskiej w zakresie: wzrostu cen, redukcji mocy produkcyjnych, obniżenia jakości, serwisu 
lub innowacji. Kolejno wskazywane są ryzyka ograniczenia niezależności w podejmowaniu de-
cyzji, co do np. cen lub innych elementów wrażliwych z punktu widzenia skutecznej konkurencji. 
Co ważne i wyróżniające, Wytyczne Agencji dostrzegają również wagę i walor zamiaru (intencji) 
stron porozumienia w zakresie, w jakim rzuca ono światło na skutki porozumienia, zastrzegając 
jednocześnie, że brak zamiaru naruszenia prawa konkurencji nie oczyszcza porozumienia z za-
rzutów, a negatywny zamiar nie tworzy prekluzji naruszenia22. 

III. Obszary analizy dopuszczalności tworzenia grup sprzedażowych
Jak zatem podejść do analizy aliansów sprzedażowych, które już ze swojej natury mogą 

zniechęcać do praktycznego zastosowania. Literatura (Faull i Nikpay, 2007, s. 709). Wytyczne 
Horyzontalne oraz orzecznictwo pozostawiają margines (niewielki, ale jednak) do interpretacji 
i analizy i wskazują na szereg okoliczności, które należy rozważyć, aby ocenić porozumienie 
sprzedażowe. Można je zgrupować wokół następujących atrybutów porozumień w zakresie: 
(a) cech rynku właściwego: wielkości, rozmiaru uczestniczących przedsiębiorców, wpływu na 
strukturę; (b) cech porozumienia: zasady wzajemności, obiektywnej konieczności, uwspólnienia 
kosztów oraz (c) zachowania sprzedających: ograniczeń cenowych, koordynacji cen (zmowy) lub 
wymiana informacji.

1. Cechy rynku właściwego

Prawidłowe wyznaczenie rynku właściwego jest jednym z podstawowych, choć nie najła-
twiejszych zadań w praktycznej ocenie zasadniczo każdego porozumienia dotykającego mate-
rii prawa konkurencji23. Głównym celem wyznaczenia rynku właściwego jest zidentyfi kowanie 
wszystkich aktualnych i potencjalnych konkurentów. Błędne określenie rynku właściwego dla 
danego porozumienia może mieć wymierne skutki w przypadku zakwestionowania postanowień 
lub porozumienia w całości. W szczególności, uznanie danego porozumienia za sprzeczne z art. 6 
ust. 1 uokik, skutkuje sankcją nieważności z mocy prawa na podstawie art. 6 ust. 3 uokik (odpo-
wiednio art. 101 ust. 2 TFUE)24.

Jeśli chodzi o analizę cech rynku na potrzeby porozumień w zakresie wspólnej sprzedaży, 
warto spojrzeć w pierwszej kolejności na rozmiar lub wielkość zaangażowanych przedsiębiorców. 
Temat jest szczególnie istotny i zyskuje na wartości praktycznej w przypadku małych i średnich 
przedsiębiorców (MŚP). Historyczne Wytyczne z 1968 r. wskazywały, że nie ma odczuwalnego 

22 Por. Wytyczne Agencji, w szczególności pkt. 1.2, 2.1, 3.2, 3.31.
23 Szczególnie z uwagi na trudność w określeniu produktów substytucyjnych, które są z jednej strony wyznaczane kryteriami właściwości, ceny i za-
kładanego sposobu wykorzystania. Jednakże subsytucyjność wymaga uwzględnienia pewnego elementu subiektywnego postrzegania produktów przez 
konsumentów.
24 Ustawa nie przesądza o tym, czy nieważność dotyczy tylko czynności prawnych będących przejawem antykonkurencyjnej praktyki, czy także 
tzw. czynności (umów) pochodnych dokonywanych na podstawie i w związku z antykonkurencyjnymi praktykami (szerzej zob. Jurkowska-Gomułka, 
2013, s. 357 i nast.).
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efektu ograniczenia konkurencji w przypadku, gdy porozumienia w zakresie wspólnej sprzedaży 
zawierane są przez MŚP, nawet jeśli są konkurentami. Obecnie, Komisja odnotowuje wsparcie dla 
MŚP jako jeden z priorytetów Komisji dotyczących wzrostu gospodarczego, tworzenia miejsc prac 
oraz spójności gospodarczej i społecznej25. W 1996 r. Komisja przyjęła zalecenie ustanawiające 
pierwszą wspólną defi nicję MŚP26. Defi nicja ta była szeroko stosowana w całej UE. W 2003 r. 
Komisja przyjęła nowe Zalecenie27, które defi niuje MŚP w oparciu o wielkość zatrudnienia oraz 
obrót roczny lub całkowity bilans roczny. Jakkolwiek otworzone są drzwi dla MŚP do zawierania 
porozumień w zakresie wspólnej sprzedaży, to nie można całkowicie wykluczyć, że nawet poro-
zumienia zawierane przez MŚP zostaną uznane za antykonkurencyjne. 

Rozważając natomiast kwestię udziału rynkowego, warto spojrzeć na Komunikat Komisji doty-
czący tzw. porozumień bagatelnych28 (dalej: zawiadomienie DeMinimis). Zawiadomienie DeMinimis 
co do zasady zbudowane jest wokół odczuwalności wpływu ograniczeń konkurencji na handel. 
W zależności od poziomu w łańcuchu dostaw, na którym uczestnicy porozumienia funkcjonują 
(konkurenci, nie–konkurenci), zawiadomienia wskazuje na progi udziałów (odpowiednio 10 i 15%), 
które pozwalają na uznanie konkretnego ograniczenia konkurencji jako nieodczuwalnego. Temat 
odczuwalności wpływu na handel pozostaje poza ramami niniejszego opracowania, niemniej syg-
nalizacyjnie – zawiadomienie DeMinimis nie defi niuje, co stanowi odczuwalny wpływ na wymianę 
handlową między państwami członkowskimi. Tego rodzaju wytyczne znajdują się w zawiadomieniu 
Komisji w sprawie wpływu na handel29, w którym Komisja wskazuje liczbowo, za pomocą progu 
udziału w rynku w wysokości 5% i progu obrotu w wysokości 40 mln EUR porozumienia, które 
zasadniczo nie są w stanie odczuwalnie wpłynąć na wymianę handlową między państwami człon-
kowskimi30. Takie porozumienia zwykle nie wchodzą w zakres zastosowania art. 101 ust. 1 TFUE, 
nawet jeśli mają na celu zapobieganie, ograniczanie lub zakłócanie konkurencji.

Innym problemem w grupie tzw. rynkowych cech porozumień o wspólnej sprzedaży jest to, 
że mogą one stać się narzędziem podziału rynku. W przypadku gdy strony stosują wzajemne po-
rozumienie do wzajemnej dystrybucji produktów w celu eliminowania faktycznej lub potencjalnej 
konkurencji między nimi poprzez umyślny podział rynków lub klientów, jest prawdopodobne, że 
celem porozumienia jest ograniczenie konkurencji. Jeżeli dane porozumienie nie ma charakteru 
wzajemnego, ryzyko podziału rynku będzie mniejsze. Należy jednak ocenić, czy porozumienie 
o charakterze niewzajemnym stanowi podstawę obopólnego uzgodnienia mającego na celu uni-
kanie wzajemnego wchodzenia na swoje rynki31.

W ocenie cech rynku należy również spojrzeć na jego strukturę – co do zasady wspólne 
organizacje sprzedażowe utworzone przez największe przedsiębiorstwa działające na skoncen-
trowanych rynkach będą prawdopodobnie antykonkurencyjne w świetle art. 6 uokik i w związku 

25 Nowa defi nicja MŚP, Poradnik dla użytkowników i wzór oświadczenia; Komisja Europejska, 2006; http://europa.eu.int/comm/enterprise/enterprise_policy/
sme_defi nition/index_pl.htm.
26 Zalecenie Komisji 96/280/WE z 3.04.1996 r. dotyczące defi nicji małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.Urz. WE 1996 L 107/4).
27 Zalecenie Komisji 2003/361/WE z 6.05.2003 r. dotyczące defi nicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.Urz. UE 2003 
L 124/1).
28 Komunikat Komisji – zawiadomienie w sprawie porozumień o mniejszym znaczeniu, które nie ograniczają odczuwalnie konkurencji na mocy art. 101 
ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (zawiadomienie de minimis) (Dz.Urz. UE 2014 С 291/1).
29 Zawiadomienie Komisji – Wytyczne w sprawie pojęcia wpływu na handel zawartego w art. 81 i 82 Traktatu (Dz.Urz. UE 2004 C 101/81), pkt 44–57.
30 Porozumienia między małymi i średnimi przedsiębiorstwami (MŚP), zazwyczaj również nie są w stanie wpływać na wymianę handlową między pań-
stwami członkowskimi; zob. w szczególności pkt 50 zawiadomienia.
31 Zob. Wytyczne horyzontalne, pkt 236.
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z tym istnieje niska szansa na powodzenie w racjonalizacji takich porozumień na mocy mechani-
zmów wyłączeń indywidualnych. Gdyby jednak porozumienie sprzedażowe wpływało na poziom 
potencjalnej konkurencji, szczególnie na rynkach, na których konkurencja jest zasadniczo słaba, 
wówczas taka współpraca raczej byłaby kwalifi kowana jako antykonkurencyjna32. Zasadnicza ar-
gumentacja jednak prokonkurencyjna, jaka wydaje się wybrzmiewać z orzecznictwa unijnego, spro-
wadza się do takich okoliczności, które ułatwiają wejście na rynki, na których przedsiębiorcy dotąd 
nie prowadzą działalności lub też chciałyby ten zakres poszerzyć. W decyzji w sprawie SAFCO33 
Komisja wskazała, że wspólna agencja sprzedaży zorganizowana przez MŚP może ułatwiać 
i wzmacniać podejmowanie przez te przedsiębiorstwa nowych działań eksportowych, ponad swój 
zasadniczy zakres działalności, a tym samym jest to działanie pożądane z punkt widzenia wzrostu 
konkurencji. Decyzja ta miała w swoim ekonomicznym założeniu zachęcać przedsiębiorstwa do 
wchodzenia na nowe rynki poprzez tworzenie sieci współpracy sprzedażowej na poziomie MŚP, 
a przez to wzmacnianie ich konkurencyjności. W podobnym duchu, w sprawie ułatwień wejść na 
nowe rynki, wypowiedziała się Komisja w decyzji w sprawie Cekacan34. Komisja oceniła zawarte 
między stronami porozumienie dotyczące joint venture (poprzez utworzenie nowej spółki) między 
przedsiębiorstwami z dwóch różnych krajów, którego celem było rozszerzenie możliwości sprze-
daży produktów producenta na obszarze całej Europy. Oceniono, że przedmiotowe porozumienie 
wspólnej sprzedaży pozwoliło na zwiększenie zasięgu korzystania z bardzo innowacyjnego produktu 
oraz było też niezbędne do umożliwienia stronom stworzenia efektywnego systemu dystrybucyj-
nego na nowych rynkach. Przykład współpracy konkurentów w celu umożliwienia jednej ze stron 
wejście na rynek, na który nie byłaby w stanie wejść samodzielnie lub wspólnie z mniejszą liczbą 
stron niż liczba faktycznych uczestników współpracy, np. z powodu związanych z tym kosztów jest 
również powoływany przez Wytyczne horyzontalne35. Szczególnym przykładem byłyby umowy 
konsorcyjne, które umożliwiają uczestniczącym przedsiębiorstwom udział w projektach, których 
nie byłyby w stanie podjąć indywidualnie. Ponieważ strony umów konsorcyjnych nie są zatem 
potencjalnymi konkurentami w realizacji projektu, nie dochodzi do ograniczenia konkurencji w ro-
zumieniu art. 101 ust. 1 TFUE (czy też art. 6 uokik) (Kostecka-Jurczyk, 2014, s. 53). Podobnie, nie 
wszystkie wzajemne porozumienia dystrybucyjne mają na celu ograniczanie konkurencji. W zależ-
ności od stanu faktycznego w danym przypadku niektóre wzajemne porozumienia dystrybucyjne 
mogą jednak wywołać skutki ograniczające konkurencję. Kluczowym zagadnieniem przy ocenie 
tego rodzaju porozumienia jest czy przedmiotowe porozumienie jest obiektywnie konieczne, aby 
strony mogły wzajemnie wejść na swoje rynki. Jeżeli jest konieczne, to dane porozumienie nie 
stwarza problemów w zakresie konkurencji o charakterze horyzontalnym. Jeżeli jednak porozu-
mienie zmniejsza niezależność jednej ze stron w podejmowaniu decyzji w odniesieniu do wejścia 
na rynek lub rynki pozostałych stron poprzez ograniczenie bodźców do takiego działania, praw-
dopodobnie wywoła ono skutki ograniczające konkurencję. Te same argumenty odnoszą się do 
porozumień o charakterze niewzajemnym, w przypadku których skutki ograniczające konkurencję 
są jednak mniej wyraźne36.

32 Dec. KE z 28.07.1979 r., 80/182/EWG, Floral (Dz.Urz. EWG 1980 L 39/51).
33 Dec. KE z 16.12.1971 r., 72/23/EWG, SAFCO (Dz.Urz. EWG 1972 L 13/44).
34 Dec. KE z 15.10.1990 r., 90/535/EWG, Cekacan (Dz.Urz. EWG 1990 L 299/64).
35 Pkt 238 Wytycznych horyzontalnych.
36 Por. Wytyczne horyzontalne, pkt 242.
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2. Cechy porozumienia

Analiza cech porozumienia, wymaga spojrzenia na relacje wertykalno-horyzontalne. Rozpo-
rządzenie 330/201037 oraz Wytyczne w sprawie ograniczeń wertykalnych38 (dalej: Wytyczne 
wertykalne), zasadniczo obejmują porozumienia dystrybucyjne, chyba że strony porozumienia 
są faktycznymi lub potencjalnymi konkurentami. Jeżeli konkurenci zgodzą się dystrybuować 
swoje produkty substytucyjne na zasadzie wzajemności (w szczególności jeżeli prowadzą takie 
działania na różnych rynkach geografi cznych), w niektórych przypadkach istnieje możliwość, że 
celem lub skutkiem tych porozumień będzie podział rynków między stronami lub że doprowadzą 
one do zmowy. To samo może dotyczyć porozumień o charakterze niewzajemnym zawieranych 
między konkurentami. Porozumienia wzajemne i porozumienia o charakterze niewzajemnym za-
wierane między konkurentami należy zatem ocenić najpierw zgodnie z zasadami przedstawionymi 
w Wytycznych horyzontalnych. Jeżeli ocena taka prowadzi do wniosku, że współpraca między 
konkurentami w dziedzinie dystrybucji byłaby w zasadzie możliwa do zaakceptowania, konieczna 
będzie dalsza ocena w celu zbadania ograniczeń wertykalnych obecnych w takich porozumie-
niach. Ten drugi etap oceny powinien opierać się na zasadach przedstawionych w Wytycznych 
wertykalnych. Jeżeli strony są konkurentami, rozp. 330/2010 obejmuje jedynie zawierane między 
konkurentami porozumienia wertykalne o charakterze niewzajemnym, jeżeli a) dostawca jest wy-
twórcą i dystrybutorem towarów, podczas gdy nabywca jest dystrybutorem, a nie przedsiębiorstwem 
konkurującym na szczeblu wytwórstwa lub b) dostawca świadczy usługi na kilku poziomach obrotu 
handlowego, natomiast nabywca dostarcza towary lub świadczy usługi na poziomie detalicznym 
i nie świadczy usług konkurencyjnych na tym poziomie obrotu, na którym nabywa usługi objęte 
porozumieniem (art. 2 ust. 4 rozp. 330/2010).  

Porozumienia wertykalne między konkurentami wchodzą w zakres zastosowania wyłączeń 
grupowych tylko w zakresie, w jakim odnoszą się do tzw. dystrybucji dwutorowej, czyli sytuacji 
w której producent towarów (lub usługodawca) prowadzi zarazem działalność dystrybucyjną w od-
niesieniu do towarów (usług) w konkurencji do niezależnych dystrybutorów (Wijckmans i in., 2018, 
s. 197). Dla omawianych wyjątków istotne znaczenie ma zderzenie relacji i defi nicji przedsiębior-
stwa konkurującego według art. 1 ust. 1 lit. c) rozp. 330/2010 (przedsiębiorstwa konkurujące to 
przedsiębiorstwa działające na tym samym rynku produktowym i geografi cznym) z brzmieniem 
art. 2 ust. 4 tegoż rozporządzenia (porozumienia wertykalne o charakterze niewzajemnym między 
konkurentami mogą skorzystać z wyłączenia grupowego, jeśli nabywca będzie dystrybutorem, 
lecz nie „przedsiębiorcą konkurującym na szczeblu wytwórstwa”) (Wijckmans i in., 2018, s. 197). 
Ponieważ pojęcie „konkurencji na szczeblu wytwórstwa” nie zostało zdefi niowane w rozp. 330/2010 
ani też w Wytycznych wertykalnych, należy zwrócić uwagę dwie kwestie: 
1) w myśl defi nicji pojęcia „przedsiębiorstwa konkurującego” w świetle rozp. 330/2010, za 

przedsiębiorstwo konkurujące na szczeblu wytwórstwa nie może być uznany nabywca, który 
prowadzi działalność wytwórczą na tym samym rynku produktowym co działalność dostaw-
cy, ale na innym rynku geografi cznym; odmienna interpretacja prowadziłaby do wykluczenia 
możliwości skorzystania z wyłączeń grupowych porozumień wertykalnych o charakterze 

37 Rozporządzenie Komisji Europejskiej (UE) nr 330/2010 z 20.04.2010 r. w sprawie stosowania art. 101 ust. 3 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej do kategorii porozumień wertykalnych i praktyk uzgodnionych (Dz.Urz. UE L 102/1).
38 Komunikat Komisji – Wytyczne w sprawie ograniczeń wertykalnych (Dz.Urz. UE 2010 C 130/1).
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niewzajemnym zawieranych pomiędzy przedsiębiorstwami, których samo rozporządzenie 
nie traktuje jako konkurentów; 

2) kwestią dyskusyjną jest, czy rozp. 330/2010 mogłoby być właściwe dla porozumienia wer-
tykalnego między przedsiębiorstwami konkurującymi na rynku wytwórstwa, ale którego 
przedmiotem byłyby inne towary niż towary konkurencyjne. Wydaje się, że porozumienia, na 
podstawie których producent rozszerza swoją ofertę o produkty, których sam nie wytwarza, 
a które są wytwarzane przez jego konkurenta na innym rynku, powinny mieć możliwość sko-
rzystania z wyłączenia grupowego (zakładając spełnienie pozostałych przesłanek); podob-
nie analiza mogłaby wyglądać w zakresie umów porozumień sprzedażowych o charakterze 
wzajemnym, zawieranych między konkurentami, o ile takie umowy dotyczą towarów innych 
niż konkurencyjne (Wijckmans i in., 2018, s. 198).

3. Zachowania sprzedających

Swoboda kształtowania się cen oraz samodzielność w prowadzonej działalności są jednymi 
z najistotniejszych warunków funkcjonowania skutecznej konkurencji na rynku. W tym kontekście 
porozumienia dotyczące współpracy sprzedażowej, szczególnie w relacji horyzontalnej, która 
jak wskazano co do zasady jest ostrzej oceniana niż relacja wertykalna, są wyjątkowo istotne, 
jeśli chodzi o spektrum potencjalnych naruszeń. Analiza zachowań sprzedających najczęściej 
skupiają się wokół koordynacji współpracy i wymiany informacji. Koordynacja i wspólne dzia-
łanie mogą dotyczyć wielu obszarów, mogą stanowić relację quasi-jednostronną (np. w której 
jeden z konkurentów jest mniej aktywny lub całkowicie nie podejmuje działań) lub angażują się 
w porównywalnym zakresie (np. dwóch konkurentów w równej mierze wnosi do porozumienia, 
jak i z niego korzysta). Najczęstsza jest koordynacja wspólnej polityki sprzedażowej, która może 
godzić w elementarne zasady wolnej konkurencji: ustalanie cen odsprzedaży, ustalanie limitów 
sprzedażowych (porozumienia kontyngentowe), ustalanie obszarów wpływów (porozumienia po-
działowe). Badając zatem zachowania uczestników porozumienia w szczególności uwagę należy 
zwrócić na wspólne ustalanie polityki cenowej. Porozumienia, których celem będzie koordynacja 
polityki handlowej, szczególnie w odniesieniu do cen często mogą być uznane za ograniczenie 
ze względu na cel. Ocena ta raczej nie ulegnie zmianie, jeżeli porozumienie nie ma charakteru 
wyłącznego, tzn. strony mogą swobodnie sprzedawać poza porozumieniem dopóty, dopóki moż-
na stwierdzić, że dane porozumienie będzie prowadziło do ogólnej koordynacji cen. Nawet jeśli 
porozumienie nie obejmuje ustalania cen, również może wywoływać skutki antykonkurencyjne, 
jeśli jest na tyle atrakcyjne w zakresie podziału między uczestników swoich koszów, że prowadzi 
do zmowy. Im strony mają wyższy udział kosztów zmiennych, które dzielą między sobą na mocy 
takiego porozumienia, tym wyższe prawdopodobieństwo zmowy39. Prawdopodobieństwo powstania 
zmowy zależy od władzy rynkowej stron i cech rynku właściwego. Stopień uwspólnienia kosztów 
może zwiększyć ryzyko zmowy wówczas, gdy strony mają władzę rynkową, a koszty wspólnej 
sprzedaży stanowią znaczną część kosztów zmiennych związanych z produktem objętym poro-
zumieniem. Nie dzieje się tak na przykład gdy współpraca dotyczy produktów jednorodnych, dla 
których najwyższym czynnikiem kosztów jest produkcja. Warto zwrócić uwagę, że uwspólnienie 
kosztów wspólnej sprzedaży zwiększa jednak ryzyko zmowy, jeżeli porozumienie o komercjalizacji 
39 Por. Wytyczne horyzontalne, pkt 242.
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dotyczy produktów, które wiążą się z kosztowną komercjalizacją, np. wysokimi kosztami zwią-
zanymi z dystrybucją lub obrotem. W związku z tym porozumienia dotyczące wspólnej reklamy 
i promocji również mogą wywołać skutki ograniczające konkurencję w przypadku, gdy koszty te 
stanowią znaczący czynnik kosztów40.

Zachowania uczestników związane z wymianą informacji objętych tajemnicą handlową, 
zwłaszcza dotyczących strategii wprowadzania do obrotu i polityki cenowe są wyjątkowo wrażli-
wym obszarem do analizy. W przypadku większości aliansów sprzedażowych do wdrożenia po-
rozumienia potrzebny jest pewien poziom wymiany informacji. Konieczne zatem jest sprawdzenie 
czy wymiana informacji może doprowadzić do zmowy w odniesieniu do działań stron w ramach 
współpracy lub poza nią. Wszelkie negatywne skutki wynikające z wymiany informacji nie będą 
oceniane oddzielnie, lecz w świetle ogólnych skutków porozumienia. Przykładowo, wymiana 
informacji o cenach między stronami porozumienia dotyczącego wspólnej reklamy wspierają-
cego alians sprzedażowy może doprowadzić do zmowy w odniesieniu do sprzedaży wspólnie 
reklamowanych produktów. W każdym razie wymiana takich informacji w kontekście porozumie-
nia dotyczącego wspólnej reklamy wykracza poza to, co byłoby konieczne do wdrożenia tego 
porozumienia41.

Na koniec warto jedynie przypomnieć, że nie będą naruszać reguł konkurencji relacje, które 
dotyczą usług posprzedażowych (serwis, naprawa itp.), nawet gdy dotyczą konkurentów, w przy-
padku gdy przedsiębiorcy zawierają niezależnie od siebie umowy z tym samym – niezależnym od 
nich – dostawcą usług posprzedażowych. Takie działania nie zostaną zakwalifi kowane bowiem 
jako wspólna sprzedaż (Faull i Nikpay, 2007, s. 708).

IV. Okoliczności, w których warto rozważać zawieranie 
porozumień sprzedażowych

Skoro porozumienia o wspólnej sprzedaży wydają się być tak karkołomnym zadaniem 
również gospodarczo-prawnym, to nasuwa się pytanie, czy są okoliczności, w których warto 
pokusić się o taki wysiłek. Wydaje się, że przynajmniej kilka sytuacji można przedstawić jako 
propozycję.

Przedsiębiorcy działają na rynku monopsonistycznym. Stan faktyczny, w którym dostaw-
cy zdani są praktycznie na jednego odbiorcę (lub kilku, ale o znacznej sile rynkowej) skłania do 
rozważenia grupy sprzedażowej, nawet między konkurentami. Przytoczone orzeczenie w sprawie 
AMRAC, decyzje Komisji w sprawach praw do transmisji sportowych czy też rozwiązania sek-
torowe w postaci Wytycznych Komisji w sprawie sprzedaży oliwek dają nadzieję na potencjalną 
możliwość wypracowania takiego porozumienia w określonym stanie faktycznym w praktyce, 
które mogłoby spełniać również kryteria dopuszczalnych porozumień sprzedażowych w świetle 
Wytycznych horyzontalnych. W ekonomii monopson jako typ struktury rynku jest przeciwieństwem 
monopolu (z konkurencją idealną między tymi dwoma typami). Jakkolwiek słuszne jest założenie 
i dążenie do zapewnienia skutecznej konkurencji między przedsiębiorstwami, to nie można stracić 
z oczu ograniczeń, z jakimi spotykają oni w zderzeniu z jedynym odbiorcą swoich produktów lub 
usług. Przykładowe rynki tradycyjnie uznawane za posiadające silną pozycję po stronie zakupowej 

40 Ibidem, pkt 242–243.
41 Wytyczne horyzontalne, pkt 244–245. 
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(popytu) to rynki rolne (skupu określonych płodów rolnych), mleczarskie (szczególnie w przy-
padku ograniczonej ilości mleczarni na danym obszarze). Przykładowo, w Polsce potencjalnie 
można rozważyć rynek internetowych ofert pracy lub księgarski jako relatywnie silny po stronie 
popytowej. 

Przedsiębiorcy są konkurentami i chcą wejść na nowy rynek. Sytuacja, gdy porozumie-
nie między konkurentami jest niezbędne do ekspansji na nowe lub innowacyjne rynki, na które 
nie mogliby wejść samodzielnie. Połączenie sił i propozycja oferty, która w innym wypadku nie 
byłaby możliwa jest opcją argumentowania potrzeby stworzenia grupy sprzedażowej. Istotne jest 
przy tym zachowanie jednak własnej niezależności w prowadzeniu działalności.

Przedsiębiorcy są konkurentami i korzystają z wyłączenia de minimis. Skala działania 
konkurentów i ich udział w rynku może mieć wpływ na ocenę dopuszczalności stworzenia grupy 
sprzedażowej. Zasadniczo, z zastrzeżeniem warunków wymienionych w Zawiadomieniu De Minimis 
dotyczących najpoważniejszych ograniczeń konkurencji i kwestii odnoszących się do skutków sku-
mulowanych, porozumienia wertykalne zawarte przez niekonkurujące przedsiębiorstwa, których 
indywidualny udział w danym rynku nie przekracza 15% zasadniczo nie będą uznane za niekon-
kurencyjne, a w przypadku porozumień między przedsiębiorstwami konkurującymi próg udziału 
wynosi 10% w odniesieniu do ich łącznego. Porozumienia między przedsiębiorstwami, których 
udział w rynku przekracza próg 15% mogą nie mieć znaczącego wpływu na wymianę handlową 
między państwami członkowskimi i nie muszą stanowić znaczącego ograniczenia konkurencji. 
Porozumienia te należy oceniać w ich kontekście prawnym i ekonomicznym według kryteriów 
wskazanych w Wytycznych wertykalnych.

Przedsiębiorcy nie są konkurentami. Porozumienia zawierane między przedsiębiorcami, 
którzy nie są wobec siebie konkurentami mogą być oparte na przynajmniej dwóch stanach – fak-
tycznym i prawnym.

Przedsiębiorcy działają na innych rynkach, oferują różne produkty lub usługi. Przykładowo 
producent szyb okiennych oraz producent kostki brukowej chcieliby zjednoczyć swoje siły wobec 
dużej sieci oferującej materiały budowlane. Zakładając, że żaden z podmiotów nie ma w per-
spektywie rozwoju w kategoriach, w których działa drugi z uczestników (czyli że nie będą również 
spełniać kryterium potencjalnej konkurencji) – przedsiębiorcy będą mogli rozważyć zawarcie po-
rozumienia o wspólnej sprzedaży.

Przedsiębiorcy należą do grupy kapitałowej. Porozumienia zakazane na gruncie ustawy 
muszą być zawierane co do zasady między podmiotami, które są w stosunku do siebie niezależne, 
a w konsekwencji mogą samodzielnie podejmować decyzje. Zawieranie porozumień sprzecznych 
z prawem konkurencji nie dotyczy co do zasady porozumień zawieranych pomiędzy podmiotami, 
które wchodzą w skład grupy kapitałowej. W ich przypadku brakuje bowiem swobody w podejmo-
waniu samodzielnych decyzji gospodarczych. Spółki z grupy kapitałowej nie są także względem 
siebie konkurentami, a tym samym porozumienie zawarte pomiędzy spółkami z grupy kapitałowej 
stanowią w istocie jedynie formę alokacji zadań i obowiązków pomiędzy podmioty, które stanowią 
jeden organizm gospodarczy, tzw. SEU (Single Economic Unit), i jako takie ze swej istoty nie są 
one sprzeczne z prawem konkurencji (Stawicki, 2016, s. 226, 241). Tym samym podmioty nale-
żące do tej samej grupy kapitałowej mogą raczej swobodnie zawierać porozumienie o wspólnej 
sprzedaży.
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V. Uwagi końcowe
Tematyka porozumień sprzedażowych może zyskiwać na znaczeniu wraz z dalszym wzro-

stem siły nabywczej detalistów, a szczególnie w świetle postępujących procesów konsolidacyj-
nych. W praktyce dostawcy większości branż mogą spotykać się z istotną pozycją negocjacyjną 
kupujących, która niejednokrotnie przybiera formy nieuczciwych praktyk rynkowych lub wręcz 
praktyk nadużywania pozycji dominującej. Ostatnie dwa aspekty nie były przedmiotem niniejszego 
artykułu, niemniej nie można w uwagach końcowych choćby nie napomknąć o szerokim spek-
trum działań, którym porozumienia o wspólnej sprzedaży – jeśli prawidłowo ustawione prawnie 
i ekonomicznie – mogłyby się przeciwstawić. 

Ustawodawca polski oraz organy unijne dostrzegają potrzebę zapewnienia równowagi i part-
nerstwa w dialogu sprzedażowym w sektorze rolno-spożywczym. Zarówno polska ustawa o przeciw-
działaniu nieuczciwym praktykom rynkowym w obrocie produktami rolnymi, jak i unijne Wytyczne dot. 
sprzedaży oliwy przed nawias wysuwają szeroko rozumiane produkty rolno-spożywcze. Zastanowić 
się można czy otwarcie się na dopuszczalną w granicach prawa interpretację i tworzenie wspólnych 
organizacji sprzedażowych w innych branżach, które ważyłyby aspekty zarówno publiczno-prawny 
(zwiększenie konkurencyjności podmiotów uczestniczących), jak i prywatno-prawny (zrównoważe-
nie sił negocjacyjnych) – w ostatecznym rachunku nie przyczyniłoby się do wymiernych korzyści 
tak dla konsumentów, jak i dla przedsiębiorców (według koncepcji total welfare).
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Streszczenie
Artykuł stanowi krytyczny komentarz do wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie, w którym pod-
ważona została dokonana przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów kwalifi kacja 
wertykalnego ustalania minimalnych cen odsprzedaży jako naruszenia „ze względu na cel” na 
gruncie prawa polskiego. W swoim wyroku Sąd Apelacyjny odnosi się do orzecznictwa unijnego 
i podejmuje próbę odtworzenia ram analitycznych służących wykazaniu naruszenia „ze względu 
na cel”. Przeprowadzona przez Sąd Apelacyjny analiza oraz przedstawiona argumentacja może 
jednak budzić wątpliwości w kontekście jej faktycznej zgodności z prawem unijnym.

Słowa kluczowe: antykonkurencyjny cel; antykonkurencyjny skutek; ceny odsprzedaży; porozu-
mienia wertykalne; RPM.

JEL: K21

* LL.M. (Universiteit Utrecht, Law & Economics); Główny Specjalista w Departamencie Ochrony Konkurencji UOKiK. Opinie wyrażone w niniejszym 
artykule nie powinny być utożsamiane ze stanowiskiem UOKiK.
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I. Wprowadzenie
Wertykalne ustalanie minimalnych lub sztywnych cen odsprzedaży (resale price maintenance, 

RPM) stanowi jedno z najczęstszych „poważnych” naruszeń prawa konkurencji stwierdzanych przez 
polski organ ochrony konkurencji. W konsekwencji kwestia RPM staje się często przedmiotem 
komentarzy ze strony sądów oraz przedstawicieli polskiej praktyki prawa. W ocenie przynajmniej 
części z tych ostatnich zaangażowanie polskiego organu ochrony konkurencji w prowadzenie 
postępowań dotyczących RPM przyjmowane jest z rezerwą („kolejny RPM”) lub krytyką („poro-
zumienia wertykalne w swej istocie są korzystne dla rynku i taki też może być RPM”). Z punktu 
widzenia polskiej administracji rządowej stanowisko względem RPM ulegało pewnym modyfi ka-
cjom. Niezależnie jednak od powyższego polski organ ochrony konkurencji stoi na stanowisku, że 
w przypadku wykrycia RPM może być zasadne przeprowadzenie sformalizowanego postępowania 
i uznanie stosowania RPM za naruszenie reguł konkurencji „ze względu na cel”. Stanowisko to 
nie odbiega od podejścia prezentowanego przez Komisję Europejską1.

Odmienna ocena przedstawiona została w wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 30 sierp-
nia 2018 r., w którym sąd podważył dokonaną przez Prezesa UOKiK ocenę stosowania RPM jako 
naruszenia „ze względu na cel”. W mojej ocenie orzeczenie to zasługuje na krytykę w konteks-
tach zarówno zawisłej przed tym sądem sprawy, jak i w szerszym, tj. w zakresie, w jakim Sąd 
Apelacyjny opisał w orzeczeniu ramy analityczne dla naruszeń „ze względu na cel”, które miałyby 
mieć zastosowanie do wszystkich porozumień ograniczających konkurencję (tak horyzontalnych, 
jak i wertykalnych).

II. Kontekst orzeczenia
Decyzją z 30 grudnia 2014 r. Prezes Urzędu stwierdził naruszenie art. 6 uokik przez przedsię-

biorcę, który zajmował się hurtowym obrotem produktami marki CUBE. W ocenie Prezesa Urzędu 
naruszenie to polegało na ustalaniu przez tego przedsiębiorcę z dystrybutorami minimalnych 
detalicznych cen odsprzedaży tych produktów, co miało ograniczać konkurencję na krajowym 
rynku detalicznej sprzedaży sprzętu i akcesoriów rowerowych. Postępowanie prowadzone przez 
Prezesa Urzędu oparte zostało na przepisach prawa polskiego i nie odnosiło się do ewentualnych 
naruszeń prawa unijnego. 

Decyzja Prezesa Urzędu została uchylona przez Sąd Okręgowy w Warszawie – Sąd Ochrony 
Konkurencji i Konsumentów (SOKiK) wyrokiem z 7 kwietnia 2017 r., co z kolei stało się powodem 
apelacji Prezesa Urzędu do Sądu Apelacyjnego. Apelacja nie została przez sąd uwzględniona, 
jednak „o treści orzeczenia Sądu Apelacyjnego przesądziły inne względy niż kwestie, na których 
skoncentrował swoje wywody SOKiK”. Z tych względów omówienie dokładnej treści orzecze-
nia SOKiK, jak i apelacji Prezesa Urzędu nie jest w mojej ocenie zasadne – Sąd Apelacyjny, 
orzekając w II instancji zdecydował się oprzeć swoje stanowisko na argumentach wywiedzionych 
przez siebie z urzędu bez odniesienia się do stanowiska SOKiK oraz do treści apelacji Prezesa 
Urzędu. W konsekwencji na potrzeby niniejszego omówienia pozwalam sobie pominąć dokład-
niejszy opis decyzji Prezesa Urzędu, wyroku SOKiK oraz apelacji Prezesa Urzędu.
1 W 2018 r., po ponad dekadzie braku istotniejszej aktywności, do praktyk polegających na wertykalnym ustalaniu cen odniosła się formalnie (tj. w dro-
dze decyzji) Komisja Europejska, wydając 5 decyzji, obejmujących różne kategorie produktów. Wszystkie tego rodzaju praktyki Komisja Europejska 
uznała za ograniczające konkurencję ze względu na cel bez przeprowadzania szczegółowej analizy ekonomicznej tych praktyk i bez defi niowania rynków 
właściwych (tj. podobnie jak ma to w zwyczaju robić przy najpoważniejszych naruszeniach horyzontalnych).
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III. Orzeczenie Sądu Apelacyjnego

Z formalnego punktu widzenia powodem uznania przez Sąd Apelacyjny, że decyzja Prezesa 
Urzędu wymagała uchylenia były występujące (w ocenie tego sądu) braki w materiale dowodo-
wym. W ocenie sądu braki te uniemożliwiały merytoryczne rozstrzygniecie sprawy (s. 24 wyroku), 
ponieważ uniemożliwiały stwierdzenie czy praktyka ograniczała konkurencję. 

Ścieżka, która doprowadziła Sąd Apelacyjny do powyższego wniosku była jednak bardziej 
złożona, a wywód przedstawiony przez sąd nie ograniczył się do prostego wskazania na nie-
wystarczający zakres materiału dowodowego. W istocie sedno uzasadnienia wyroku Sądu 
Apelacyjnego sprowadza się do określenia ram analitycznych wykorzystywanych przy określaniu 
czy dane porozumienie ogranicza konkurencję ze względu na cel, ze względu na skutek, czy też 
w ogóle tej konkurencji nie ogranicza. 

Mimo że sprawa rozpatrywana przez Sąd Apelacyjny oparta została na przepisach prawa 
polskiego, sąd zdecydował się na prowadzenie swojej refl eksji w znacznej mierze w oparciu o kon-
kluzje, które mają (rzekomo) wynikać z prawa unijnego. Sąd zaprezentował następujące podejście:
1) Sąd przyjął, że gdyby w sprawie występował wpływ na handel między państwami człon-

kowskimi Unii Europejskiej, to zastosowanie miałby Traktat o funkcjonowaniu Unii Europej-
skiej (TFUE);

2) gdyby miał zastosowanie Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, to Prezes Urzędu nie 
mógłby stwierdzić naruszenia prawa polskiego, o ile dane działanie nie naruszałoby prawa 
unijnego;

3) z uwagi na powyższe niezbędne w ocenie Sądu Apelacyjnego było zbadanie istnienia wpływu 
na handel;

4) w ocenie sądu wpływ na handel hipotetycznie mógł mieć miejsce;
5) skoro wpływ na handel mógł mieć miejsce (czego jednak na podstawie zgromadzonego ma-

teriału dowodowego Sąd nie był w stanie ustalić, aczkolwiek był w stanie stwierdzić, że jest 
to prawdopodobne), to hipotetycznie w sprawie powinno było mieć zastosowanie prawo unijne;

6) mając na względzie fakt, że prawo unijne hipotetycznie mogło mieć zastosowanie, sąd uznał 
za zasadne rozważenie w oparciu o prawo unijne czy praktyka zakwestionowana przez 
Prezesa Urzędu byłaby legalna w rozumieniu tego prawa;

7) Sąd uznał, że w kontekście zgromadzonego materiału dowodowego i przywołanych przez siebie 
twierdzeń zawartych w orzecznictwie unijnym oraz literaturze przedmiotu, nie wynika, że poro-
zumienie, którego dotyczyła decyzja, ograniczało konkurencję ze względu na cel (ani skutek, 
niemniej sąd skoncentrował się na kwestii ograniczeń konkurencji ze względu na cel);

8) Sąd doszedł do wniosku, że występuje podobieństwo między unijnym i polskim prawem 
ochrony konkurencji, więc „co do zasady właściwe jest przenoszenie reguł analitycznych 
wypracowanych w unijnym prawie konkurencji na grunt prawa polskiego”.
Sąd Apelacyjny sformułował trzy główne zastrzeżenia względem decyzji Prezesa Urzędu:

1) brak ustalenia rynków właściwych (a raczej ustalenie ich w inny sposób, niż oczekiwałby 
tego sąd);

2) brak zbadania zasadności zastosowania prawa unijnego;
3) brak wykazania antykonkurencyjnego celu lub skutku porozumienia.
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Ze wskazanych powyżej trzech zastrzeżeń istotne pozostaje ostatnie z nich –pierwsze służą 
Sądowi Apelacyjnemu jedynie do podjęcia rozważań na temat sposobu określania czy porozumie-
nie ogranicza konkurencję ze względu na cel. W tym miejscu należy zauważyć, że ostatecznie 
wywód przedstawiony przez Sąd Apelacyjny doprowadził go do opisania ram analitycznych dla 
porozumień różnego typu, a kwestia RPM (jak się wydaje mimowolnie) stała się jedynie kanwą 
dla dużo bardziej generalnej wypowiedzi na temat sposobu prowadzenia analizy w sprawach 
z zakresu ochrony konkurencji. 

Problemem związanym z orzeczeniem Sądu Apelacyjnego jest w mojej ocenie to, że ramy 
analityczne zakreślone przez sąd w wyroku są niezgodne ze standardami unijnymi i zagrażają 
skuteczności wdrażania reguł konkurencji, w tym zwalczania działalności kartelowej.

IV. Ramy analityczne skonstruowane przez Sąd Apelacyjny
Sąd Apelacyjny starał się odtworzyć unijne ramy analityczne na podstawie części z głównych 

wypowiedzi Trybunału Sprawiedliwości w odniesieniu do stwierdzenia naruszeń ze względu na cel. 
Sąd Apelacyjny poczynił również odniesienia do wybranych przez siebie fragmentów wypowiedzi 
Rzecznik Generalnej, Juliane Kokott, oraz wybranych poglądów przedstawianych w literaturze 
(sąd nie przeprowadził szerokiej analizy i omówienia tych poglądów, a raczej przywołał te poglądy, 
które odpowiadały konstruowanej przez niego tezie).
Ramy analityczne odtworzone przez Sąd Apelacyjny można w skrócie zarysować następująco:
1) dla określenia, że porozumienie ogranicza konkurencję ze względu na cel konieczne jest 

wzięcie pod uwagę jego kontekstu gospodarczego i prawnego;
2) żadne porozumienie nie może być automatycznie uznane za ograniczające konkurencję ze 

względu na cel;
3) żeby ocenić kontekst gospodarczy porozumienia niezbędne jest zdefi niowanie rynku 

właściwego;
4) aby stanowić naruszenie porozumienie musi odczuwalnie ograniczać konkurencję;
5) stopień szkodliwości porozumienia musi przekroczyć „pewien minimalny próg”.

Z tak sformułowanym testem istnienia naruszenia „ze względu na cel”, a szczególnie sposo-
bem, w jaki Sąd Apelacyjny następnie go zastosował, nie można się, według mnie, zgodzić, mimo 
że część z przesłanek przywołanych przez sąd rzeczywiście stanowi część ram analitycznych 
dla tego typu naruszeń.

V. Ramy analityczne stosowane w prawie unijnym
W mojej ocenie, Sąd Apelacyjny błędnie odczytał wypowiedzi Trybunału Sprawiedliwości i uzu-

pełnił je o twierdzenia, których w orzecznictwie unijnym w ogóle nie sformułowano. Zastrzeżenia 
należy przede wszystkim sformułować w odniesieniu do trzech działań, w przypadku których Sąd 
Apelacyjny przyjął, moim zdaniem, interpretacje wprost sprzeczne z wnioskami, jakie powinny 
wynikać z analizy prawa unijnego, tj.:
1) przyjęcia, że w każdej sprawie konieczne jest zdefi niowanie rynku właściwego, ponieważ 

dopiero to pozwala na zbadanie ekonomicznego kontekstu porozumienia;
2) utożsamienia na potrzeby budowania ram analitycznych testu „odczuwalności” naruszenia 

z testami stosowanymi na potrzeby wyznaczania naruszenia ze względu na cel (s. 17–18 
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uzasadnienia, gdzie sąd, prowadząc analizę istnienia ograniczenia ze względu na cel, posił-
kuje się orzecznictwem dotyczącym zagadnienia „odczuwalności”);

3) wymieszania ram analizy „ze względu na cel” z ramami analizy „ze względu na skutek”.

1.  Sąd Apelacyjny błędnie przyjmuje, że zdefi niowanie rynku jest konieczne dla zbadania 
gospodarczego kontekstu praktyki

W pierwszej kolejności należy zauważyć, że zdefi niowanie rynku właściwego na potrzeby 
stwierdzenia naruszenia art. 101 TFUE nie zawsze stanowi element obligatoryjny w unijnym pra-
wie konkurencji. Owszem, w orzecznictwie unijnym podnosi się, że dla stwierdzenia naruszenia 
„ze względu na cel” należy mieć na względzie gospodarczy kontekst praktyki, ale wiązanie po-
wyższego z obowiązkiem każdorazowego defi niowania rynku właściwego stanowi ze strony Sądu 
Apelacyjnego nadinterpretację. Gdyby sądy unijne chciały wpleść w ramy analitycznego stwierdzania 
naruszenia „ze względu na cel” obowiązek zdefi niowania rynku właściwego, to wprost określiłyby 
taki obowiązek. Skoro tego nie zrobiły i odwołały się do innych przesłanek, należy stwierdzić, że 
test ma formę inną niż wyinterpretowana przez Sąd Apelacyjny.

Jak pokazuje praktyka sądów unijnych oraz Komisji Europejskiej, rynki właściwe nie są defi -
niowane, jeżeli ich defi nicja nie jest niezbędna dla stwierdzenia wpływu na handel oraz dojścia do 
konkluzji, że praktyka ogranicza konkurencję ze względu na cel. W konsekwencji w prawie unijnym 
nie zwykło się defi niować rynku właściwego np. w sprawach kartelowych2. Kartelizacja z natury 
rzeczy przynajmniej zakłóca konkurencję, a jeżeli z faktów sprawy wynika, że kartel np. obejmował 
terytorium trzech państw członkowskich Unii Europejskiej, to defi niowanie rynku właściwego dla 
stwierdzenia istnienia ograniczenia konkurencji oraz wpływu na handel jest „ćwiczeniem” zbęd-
nym, ponieważ nie doprowadzi do zmiany ogólnej konkluzji, że doszło do naruszenia. Również 
w przypadku zmów przetargowych trudno wskazać, w jakim zakresie zdefi niowanie rynku właś-
ciwego prowadzi do zwiększenia wartości prowadzonej analizy oraz należytego zbadania stanu 
faktycznego – zmowy przetargowe z natury rzeczy przynajmniej zakłócają konkurencję i dlatego 
stanowią ograniczenie ze względu na cel.

Podobnie Komisja Europejska orzeka w przypadku RPM3 i należy uznać, że logika takiego 
działania jest w tym przypadku podobna: natura RPM jest taka, że przynajmniej zakłóca konku-
rencję (Peeperkorn, 2015, s. 47). Jeżeli dodatkowo analiza faktów sprawy pozwala na to, aby 
bez defi niowania rynku właściwego stwierdzić, że wpływ na handel występował, to defi niowanie 
rynku stanowi krok analityczny, który nie prowadzi do ustaleń relewantnych dla sprawy, a co za 
tym idzie zbędny4.

W powyższym kontekście należy zwrócić uwagę, że Sąd Apelacyjny w sposób kategoryczny 
w swoim orzeczeniu stwierdził, że dla zbadania kontekstu ekonomicznego praktyki zdefi niowanie 
rynku jest niezbędne (sąd stwierdza: „(…) jasne jest, że po to, aby ocenić ekonomiczny kontekst 

2 Por. dec. KE z 02.04.2014 r., AT.39610 (Power Cables), pkt 651; dec. KE z 25.05.2016 r., AT.39792 (Steel Abrasives); dec. KE z 08.02.2017 r., 
AT.40018 (Car battery recycling).
3 Por. dec. KE z 24.07.2018 r., AT.40469 (Denon & Marantz); dec. KE z 24.07.2018 r., AT.40182 (Pioneer); dec. KE z 24.07.2018 r., AT.40465 (Asus); 
dec. KE z 24.07.2018 r., AT.40181 (Philips); dec. KE z 17.12.2018 r., AT.40428 (Guess). Z kolei w dec. KE z 16.07.2003 r., COMP/37.975 (Yamaha) 
Komisja Europejska zawiera odniesienie do rynku właściwego odnotowując, na jakie rynki wskazały strony postępowania (akapit 12), ale stwierdza 
(akapit 13), że jakakolwiek defi nicja rynku nie zostałaby przyjęta, to praktyka odczuwalnie wpływałaby na konkurencję oraz handel między państwami 
członkowskimi Unii Europejskiej i zaznacza, że stwierdzone naruszenia miały charakter najpoważniejszy (hardcore).
4 A skoro element ten jest zbędny, to wypadałoby stwierdzić, że entia non sunt multiplicanda praeter necessitatem.
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porozumienia niezbędne jest poddanie analizie rynku i w związku z tym zdefi niowanie go”). 
Powyższe oznaczałoby, że w każdej, najbardziej nawet oczywistej sprawie defi niowanie rynku 
jest konieczne, a Komisja Europejska i sądy unijne (i analogicznie organy narodowe) w każdej 
sprawie dotyczącej art. 101 TFUE byłyby obciążane koniecznością defi niowania rynku właściwe-
go. Warto w tym miejscu przypomnieć, że koncepcja rynku właściwego to konstrukt teoretyczny 
stosowany do testowania teorii szkody – jeżeli teoria szkody jest na tyle prosta, że nie wymaga 
defi niowania rynku w celu stwierdzenia jej sensowności, to trudno wskazać, czemu w zasadzie 
ma służyć zdefi niowanie rynku5. Rozumowanie Sądu Apelacyjnego w powyższym kontekście 
należy uznać za błędne.

2.  Sąd Apelacyjny myli koncepcję „ograniczenia ze względu na cel” z koncepcją 
„odczuwalności”

Koncepcja „ograniczenia ze względu na cel” podlegała w prawie unijnym rozwojowi i w mo-
jej ocenie sądom unijnym wciąż nie udało się w sposób dostatecznie jednoznaczny określić, co 
w zasadzie stanowi „ograniczenie ze względu na cel”. Problem ten dotyka jednak głównie praktyk 
„granicznych” i bardziej złożonych ekonomicznie6.

W swoim wywodzie Sąd Apelacyjny oparł się na dwóch testach: (i) możliwości istnienia ogra-
niczenia (capability, sprawa T-Mobile)7 oraz (ii) wystarczającej szkody dla konkurencji (suffi cient 
harm to competition, sprawa Cartes Bancaires),8 które z uwagi na swoją dużą nieostrość w mojej 
ocenie zbliżają się w pewnym stopniu do typu testu, który w anglosaskim kręgu kulturowym bywa 
określany jako „I know it when I see it”.

Próbując uszczegółowić powyższy test, Sąd Apelacyjny dodatkowo odniósł się do kwestii 
odczuwalności ograniczenia i spraw Völk oraz Expedia9. Powyższe należy uznać za zaskakujące, 
ponieważ Sąd Apelacyjny nie tylko utożsamił ze sobą dwa różne elementy analizy (czym innym 
jest zapobieganie, ograniczanie lub zakłócanie konkurencji, a czym innym odczuwalność), ale 
samodzielnie przywołując sprawę Expedia, pominął główny wniosek zawarty w tym orzeczeniu. 
Należy bowiem przypomnieć, że sprawa Expedia była jednym z kluczowych orzeczeń Trybunału 
Sprawiedliwości w ostatnich latach – w sprawie tej Trybunał Sprawiedliwości odszedł od koncepcji 
sformułowanej w sprawie Völk i uznał, że jeżeli porozumienie ogranicza konkurencję ze względu 
na cel, to stanowi jednocześnie ograniczenie odczuwalne10. 

W swojej analizie Sąd Apelacyjny w ogóle nie powinien był zatem badać odczuwalności po-
rozumienia, skoro jego analiza ograniczała się do weryfi kacji czy Prezes Urzędu słusznie stwier-
dził, że w sprawie doszło do zapobieżenia, ograniczenia lub zakłócenia konkurencji „ze względu 
na cel”. Sąd Apelacyjny powinien był zatem zatrzymać się na teście istnienia wystarczająco 

 5 Za odrębne zagadnienie w powyższym kontekście można uznać kwestię tego, czy zdefi niowanie rynku właściwego jest niezbędne na potrzeby pra-
wa polskiego. W mojej ocenie ustawodawca nie sformułował w prawie polskim takiego obowiązku. Co prawda art. 6 uokik zawiera odniesienie do rynku 
właściwego (w przeciwieństwie do art. 101 TFUE), niemniej istnienie tego odniesienia nie sprawia w mojej ocenie, że zdefi niowanie rynku w sprawach 
najpoważniejszych naruszeń jest niezbędne. Ustawodawca wskazał, że do eliminowania, ograniczenia lub naruszenia konkurencji w inny sposób musi 
dojść na rynku właściwym, a określone porozumienia (np. kartele) zawsze będą spełniały powyższy warunek w odniesieniu do jakiegoś rynku właści-
wego, tj. będą zakazane. Por. Turno (2015), s. 414–416.
 6 Por. wyr. TS z 14.03.2013 r. w sprawie C-32/11, Allianz Hungária, ECLI:EU:C:2013:160; wyr. TS z 11.09.2014 r. w sprawie C-67/13 P, Cartes 
Bancaires, ECLI:EU:C:2014:2204.
 7 Wyr. TS z 04.06.2009 r. w sprawie C-8/08, T-Mobile, ECLI:EU:C:2009:343.
 8 Wyr. TS z 11.09.2014 r. w sprawie C-67/13 P, Cartes Bancaires, ECLI:EU:C:2014:2204.
 9 Wyr. TS z 09.07.1969 r. w sprawie C-5/69, Völk, EU:C:1969:35; wyr. TS z 13.12.2012 r. w sprawie C-226/11, Expedia, ECLI:EU:C:2012:795.
10 Wyr. TS z 13.12.2012 r. w sprawie C-226/11, Expedia, ECLI:EU:C:2012:795, pkt 37.
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jednoznacznego ograniczenia i ewentualnie przeanalizować inne elementy służące wykazywaniu 
ograniczenia „ze względu na cel”11.

3. Sąd Apelacyjny „miesza” ramy analityczne przewidziane dla dwóch różnych 
typów naruszeń

Rzecznik Generalna, Juliane Kokott, w swojej opinii do sprawy T-Mobile zawarła jedno z bar-
dziej charakterystycznych dla prawa konkurencji sformułowań, w którym wskazała, że wiązanie 
„ograniczeń ze względu na cel” jedynie ze swego rodzaju wzruszalnym domniemaniem negatyw-
nych skutków tworzy niebezpieczeństwo „mieszania” (mingling) naruszeń „ze względu na cel” i „ze 
względu na skutek”12. Niestety, w mojej ocenie, Sąd Apelacyjny, dokonując rekonstrukcji unijnego 
standardu analitycznego, dopuścił się właśnie tego rodzaju „mieszania” standardów analizy ma-
jących zastosowanie dla dwóch odrębnych typów naruszeń.

Chociaż słusznie Sąd Apelacyjny zauważa, że porozumienia nie powinny być „automatycz-
nie” uznawane za ograniczające konkurencję ze względu na cel, to należy jednak pamiętać, że 
standard analizy dla tego rodzaju porozumień różni się względem ograniczeń ze względu na sku-
tek. Jak wskazałem wcześniej, w mojej ocenie, sądy unijne nadal nie zdołały sformułować jedno-
znacznego i niebudzącego wątpliwości testu prawnego dla naruszeń ze względu na cel. Wydaje 
się jednak zasadne przyjęcie, że dla stwierdzenia ograniczenia ze względu na cel konieczne jest 
dokonanie oceny działania w pierwszej kolejności w wymiarze bardziej abstrakcyjnym (zbadanie 
treści porozumienia oraz jego celu sensu stricto, tj. contents oraz objective). Powyższe dwa ele-
menty powinny wskazać czy porozumienie w sposób wystarczająco jednoznaczny przynajmniej 
zakłóca konkurencję. W celu uniknięcia automatyzmu, na który wskazuje Sąd Apelacyjny, pod 
uwagę powinien zostać wzięty kontekst gospodarczy i prawny potencjalnego naruszenia, jednak 
niejako z defi nicji powyższe badanie nie może stawać się tworzeniem rozbudowanej teorii szkody 
(Peeperkorn, 2015, s. 45) – takie działanie oznaczałoby przejście do stosowania ram analitycz-
nych właściwych dla ograniczeń ze względu na skutek13. W ramach analizy istnienia ograniczenia 
ze względu na cel możliwe jest przy tym wzięcie pod uwagę elementu subiektywnego w postaci 
zamiaru stron (Sąd Apelacyjny i Prezes Urzędu błędnie stwierdzają, że element subiektywny jest 
pozbawiony znaczenia)14.

Moim zdaniem, w przypadku sprawy, która stała się przedmiotem analizy Sądu Apelacyjnego, 
trudno uznać, że treść (zawartość) oraz cel sensu stricto zawartego porozumienia nie miał cha-
rakteru ograniczającego konkurencję – RPM z natury rzeczy ogranicza konkurencję wewnątrz-
markową i tym samym przynajmniej zakłóca konkurencję (Peeperkorn, 2015, s. 47). 

Trudno również uznać, że kontekst gospodarczy i prawny opisany w orzeczeniu Sądu 
Apelacyjnego sprawiał, że istota zawartego porozumienia traciła ograniczający konkurencję cha-
rakter. W tym kontekście należy zwrócić uwagę, że w orzeczeniu Sąd Apelacyjny wskazał, w jakich 
przypadkach RPM będzie bardziej, a w jakich mniej szkodliwy, a także przyjął, że udział produktów 
objętych naruszeniem w rynku był niski. Ponadto Sąd Apelacyjny stwierdził, że: „Zgodzić należałoby 

11 Por. również akapit 50 opinii Rzecznik Generalnej J. Kokott z 06.11.2012 r. w sprawie C-226/11, Expedia, ECLI:EU:C:2012:544.
12 Opinia Rzecznik Generalnej J. Kokott z 19.02.2009 r. w sprawie C-8/08, T-Mobile, ECLI:EU:C:2009:110, pkt 45.
13 Wyr. TS z 11.09.2014 r. w sprawie C-67/13 P, Cartes Bancaires, ECLI:EU:C:2014:2204, pkt 81.
14 Zob. wyr. TS z 4.06.2009 r. w sprawie C-8/08, T-Mobile, ECLI:EU:C:2009:343, pkt 27.
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się z tym, że zidentyfi kować można przypadki, w których kwestionowana praktyka skutkowała 
szkodliwą z punktu widzenia konkurencji modyfi kacją zachowań detalistów. Nic nie wskazuje 
jednak na to, by siła tego oddziaływania była na tyle duża, by można było uznać ją za odczuwal-
ne ograniczenie konkurencji”15. Sąd przywołał określone dowody wskazujące na rzekomy brak 
skutków rynkowych. Innymi słowy Sąd Apelacyjny z jednej strony zgodził się z Prezesem Urzędu, 
że porozumienie mogło wpływać na konkurencję (test właściwy dla ograniczenia ze względu na 
cel), ale wpływ taki był prawdopodobnie niewielki (błędne zastosowanie testu „odczuwalności”), 
a skutki porozumienia musiały być ograniczone (przypisanie „ograniczeniom ze względu na cel” 
charakteru wzruszalnego domniemania).

W mojej ocenie z takim sposobem rozumowania nie można się zgodzić, ponieważ jak słusz-
nie zauważyła Rzecznik Generalna po przełożeniu go na bardziej zgeneralizowany test prawny 
prowadzi on do zatarcia rozróżnienia na naruszenia „ze względu na cel” i „ze względu na skutek”. 
Samo badanie udziałów rynkowych i uwzględnianie ich przy analizie ograniczenia „ze względu na 
cel” również należy uznać za kontrowersyjne, ponieważ pośrednio może prowadzić do sytuacji, 
w której niski udział przedsiębiorców w rynku sprawia, że porozumienie staje się legalne, a mali 
przedsiębiorcy są niejako „zachęcani” do ograniczania konkurencji. Należy zauważyć, że powyż-
szy problem został wprost odnotowany przez Juliane Kokott (która nota bene zgodziła się w tym 
zakresie z konkluzjami przedstawionymi w toku postępowania w spawie Expedia przez polski 
rząd)16 – treść tej opinii nie została skomentowana przez Sąd Apelacyjny, mimo że Sąd uznaje 
w tym samym orzeczeniu za istotne poglądy przedstawione przez tę samą Rzecznik Generalną 
w sprawie T-Mobile (aczkolwiek i w tej sprawie Sąd Apelacyjny decyduje się jedynie na wybiórcze 
przywołanie poglądów Rzecznik). 

W powyższym kontekście warto zwrócić uwagę, że schemat rozumowania zastosowany 
przez Sąd Apelacyjny można równie dobrze odnieść do naruszeń kartelowych. Ostatecznie Sąd 
Apelacyjny nie zawiera w swoim orzeczeniu żadnych ograniczeń dla zaprezentowanych ram 
analitycznych, odnosząc je do analizy „ze względu na cel” jako takiej. Można zatem stwierdzić, 
że naruszenia kartelowe są tym bardziej dolegliwe im więcej konkurentów do nich przystąpi, a co 
za tym idzie, jeżeli kartel obejmie małą liczbę konkurentów, którzy w praktyce napotkają trudności 
w doprowadzeniu do zawyżenia cen, to nie naruszają oni prawa. Trudno w tym kontekście nie od-
nieść również wrażenia, że rozumowanie Sądu Apelacyjnego prowadzi do wniosku, że np. zmowa 
przetargowa dwóch konkurentów w przetargu, w którym wystartuje ostatecznie 5 oferentów, nie 
ogranicza konkurencji w rozumieniu prawa konkurencji, o ile którykolwiek z pozostałych 3 ofe-
rentów jest skłonny zaoferować cenę bardziej korzystną niż zmawiający się uczestnicy przetargu, 
ponieważ w takim przypadku zmowa nie będzie w stanie doprowadzić do zawyżenia ceny. Skoro 
natomiast taka zmowa nie jest w stanie doprowadzić do zawyżenia cen, to nie stanowi „odczu-
walnego” ograniczenia konkurencji, a co za tym idzie jest w pełni legalna i niekontrowersyjna 
z punktu widzenia prawa ochrony konkurencji.

Odwracając natomiast wnioski z analizy przeprowadzonej przez Sąd Apelacyjny, należy stwier-
dzić, że sąd wydaje się oczekiwać od organu ochrony konkurencji, że dla wykazania naruszenia 
„ze względu na cel”, organ ten: (i) sformułuje i przetestuje rozbudowaną teorię szkody (defi nicja 

15 Jak wskazałem wcześniej, Sąd Apelacyjny błędnie według mnie odwołuje się do testu odczuwalności.
16 Por. opinia Rzecznik Generalnej J. Kokott z 06.11.2012 r. w sprawie C-226/11, Expedia, ECLI:EU:C:2012:544, pkt 52.
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rynku właściwego, pomiar siły rynkowej uczestników naruszenia, analiza zdolności do podwyższe-
nia ceny); (ii) wskaże dowody na faktyczne, namacalne skutki naruszenia17. Podstawowy problem 
związany z takim oczekiwaniem polega na tym, że podejmując takie działania, organ ochrony 
konkurencji zaangażowałby się, w mojej ocenie, w badanie istnienia ograniczenia konkurencji ze 
względu na skutek, a nie cel, tj. podjąłby działania, które stały się przedmiotem krytyki w sprawie 
Cartes bancaires18. 

VI. Prawo a ryzyko, reguły a niepewność
W swojej opinii do sprawy T-Mobile (na którą zresztą powołuje się sam Sąd Apelacyjny, acz-

kolwiek nie cytuje jej w tym zakresie), Rzecznik Generalna, Juliane Kokott, zawarła porównanie, 
które, moim zdaniem, w trafny sposób wyjaśnia, dlaczego określone rodzaje naruszeń uznawane 
są za naruszenia „ze względu na cel”. Rzecznik Generalna wskazuje: „Zakaz „naruszeń konku-
rencji ze względu na cel” przypomina znane z prawa karnego przestępstwa narażenia na nie-
bezpieczeństwo: kto prowadzi samochód pod wpływem dużej ilości alkoholu lub narkotyków (…) 
podlega sankcjom karnym lub porządkowym, i to całkowicie niezależnie od tego, czy faktycznie 
naraził on kogoś w ruchu drogowym na niebezpieczeństwo lub w ogóle spowodował wypadek. 
Podobnie, europejskie prawo konkurencji naruszają przedsiębiorstwa i można na nie nałożyć 
grzywnę, jeżeli posługują się na rynku uzgodnionymi praktykami mającymi cel antykonkurencyj-
ny. Bez znaczenia jest przy tym, czy w konkretnym przypadku określony uczestnik rynku lub ogół 
społeczeństwa rzeczywiście poniósł szkodę”19.

W związku z faktem, że Komisja Europejska w ostatnich latach starała się rozszerzyć tzw.  object 
box, sądy unijne, rozpatrując zarzuty podnoszone przez przedsiębiorców, zostały postawione 
przed koniecznością dookreślenia, co stanowi naruszenie „ze względu na cel” i jakie okoliczno-
ści należy uwzględniać przy stwierdzaniu takich naruszeń. Wypowiedzi sądów unijnych, chociaż 
przedstawiane w kontekście praktyk złożonych ekonomicznie (np. na rynkach płatniczych), nie 
zmieniły jednak sposobu analizy w sprawach bardziej jednoznacznych. 

Porównując podejście sądów unijnych do podejścia Sądu Apelacyjnego w omawianej sprawie, 
należy jednak stwierdzić, że polski sąd nie wykazał się podobną ostrożnością w zakresie kreo-
wania standardów analitycznych. Sąd Apelacyjny błędnie, w mojej ocenie, zinterpretował prawo 
unijne i orzekł w sposób, który prowadzi do „mieszania” ram analitycznych naruszeń „ze względu 
na cel” i „ze względu na skutek”. 

Co gorsze, prowadząc swoją analizę, Sąd Apelacyjny w istocie odniósł ją do wszystkich na-
ruszeń reguł konkurencji mających postać porozumień, w tym naruszeń kartelowych20. Trudno 
natomiast oczekiwać, żeby organ ochrony konkurencji oraz sądy w sprawach kartelowych każ-
dorazowo badały rynki właściwe, pozycję stron oraz skutki porozumienia (a tak Sąd Apelacyjny 
wydaje się de facto odczytywać konieczność stwierdzenia istnienia „zdolności” do ograniczenia 
konkurencji oraz „pewnego minimalnego poziomu szkodliwości”). Przychylić się należy w mojej 

17 Sąd Apelacyjny wydaje się nie dostrzegać przy tym, że porozumienie może tworzyć skutki rzeczywiste, ale „nienamacalne”, por. s. 21 uzasadnienia, 
na której sąd wskazuje, że co prawda istnieją dowody na aktywne dostosowywanie działań detalistów, ale w skali niewystarczającej dla stwierdzenia 
odczuwalności (sąd nie dostrzega, że dostosowywanie działań detalistów mogło następować również w ten sposób, że interwencja hurtownika nie była 
konieczna, tj. nie zostawiała „namacalnych” dowodów).
18 Wyr. TS z 11.09.2014 r. w sprawie C-67/13 P, Cartes Bancaires, ECLI:EU:C:2014:2204, pkt 81.
19 Opinia Rzecznik Generalnej J. Kokott z 19.02.2009 r. w sprawie C-8/08, T-Mobile, EU:C:2009:110, pkt 47.
20 Chociaż Sąd Apelacyjny nie odnosi się wprost do praktyk kartelowych, to jednak formułuje wnioski o charakterze ogólnym.
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ocenie do poglądu wyrażonego przez Rzecznik Generalną, J. Kokott, że niektóre praktyki powinny 
być zabronione z uwagi na „ryzyko”, które tworzą. Zakaz działalności kartelowej oraz RPM two-
rzą „proste” reguły zachowania i zapewniają pewność prawną. Pewność ta nie jest kształtowana 
kosztem eliminowania horyzontalnej kooperacji oraz wertykalnego ustalania cen, które pozostają 
efektywne ekonomicznie – zarówno prawo polskie, jak i prawo unijne przewidują odpowiednie 
wyjątki w art. 8 uokik oraz art. 101 ust. 3 TFUE.

Niezależnie od powyższych krytycznych uwag słuszny wydaje się jednak wniosek Sądu 
Apelacyjnego, że „co do zasady właściwe jest przenoszenie reguł analitycznych wypracowanych 
w unijnym prawie na grunt prawa polskiego”. Należy jedynie wyrazić nadzieję, że standardy te 
będą przenoszone w sposób prawidłowy i nie będą sprawiały, że wdrażanie reguł konkurencji 
przez polski organ ochrony konkurencji oraz przez podmioty prywatne na gruncie cywilnym będzie 
stawało się niezasadnie utrudnione.
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Zmowy przetargowe – praktyczny przegląd rodzajów ryzyka.
Wyrok Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 8 listopada 2018 r.,

 XVII AmA 26/16

Słowa kluczowe: domniemanie faktyczne; dowód pośredni; zmowa przetargowa.

JEL: K21

1. Rację ma Prezes UOKiK, twierdząc, że wykazanie istnienia zmowy przetargowej jest 
niezwykle trudne dowodowo, ponieważ podmioty, które dopuszczają się takich działań, 
mając świadomość ich nielegalnego charakteru, zwykle tuszują swe porozumienie. 

 Osobne wystąpienie każdej z wymienionych okoliczności nie daje podstaw do uznania, że 
pomiędzy powodem i zainteresowanym doszło do zawarcia porozumienia. Z tego względu 
w razie braku bezpośrednich dowodów stosowania praktyk ograniczających konkurencję, 
na podstawie art. 81 uokik możliwe jest zastosowanie art. 231 k.p.c., zgodnie z którym 
fakty mające istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy mogą zostać uznane za usta-
lone, jeżeli wniosek taki można wyprowadzić z innych ustalonych faktów. Oznacza to, że 
w przypadku braku dowodów bezpośrednich fakt zawarcia zakazanego porozumienia 
można uznać za udowodniony, jeżeli stwierdzonego postępowania przedsiębiorców nie 
da się racjonalnie wyjaśnić inaczej niż przez uzgodnienie ich zachowań na rynku. 

2. Istnienie porozumienia należy oceniać na podstawie całokształtu okoliczności spra-
wy,  przesłanek i rezultatów, których łączne wystąpienie wskazuje na stosowanie 
nie dozwolonej  praktyki rynkowej polegającej na uzgodnieniu przez nich warunków 
składanych ofert.

Omawiany wyrok dotyczy weryfi kacji decyzji Prezesa UOKiK z 14 grudnia 2015 r., RKT-14/2015 
stwierdzającej zawarcie przez dwóch przedsiębiorców niedozwolonego porozumienia ograniczają-
cego konkurencję na krajowym rynku wykonywania robót budowlano-remontowych, polegającego 
na uzgadnianiu przez tych przedsiębiorców przystępujących do przetargów publicznych warun-
ków składanych ofert oraz podejmowania bądź zaniechania w tych postępowaniach czynności 
mających doprowadzić do wyboru tego z przedsiębiorców, który zaoferował wyższą cenę za 
wykonanie zamówienia. Kara nałożona na ww. przedsiębiorców przekroczyła łącznie 500 tys. zł. 
W wyroku SOKiK zasadniczo w całości podziela ustalenia Organu antymonopolowego, co do 
istnienia zmowy przetargowej i jej okoliczności.
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Wyrok ten jest jednym z kilku podobnych rozstrzygnięć w praktyce SOKiK, przy czym jest on 
istotny z uwagi na fakt, że został wydany w procesie wyłącznie poszlakowym. Zarówno zaskarżona 
decyzja Prezesa UOKiK, jak i wyrok SOKiK nie opierają się na dowodach bezpośrednich zawar-
cia porozumienia, a w całości na poszlakach (tj. wnioskach wyciągniętych z innych ustalonych 
faktów – zgodnie z art. 231 k.p.c.). Nie jest to z punktu widzenia systemowego zaskakujące, gdyż 
przyjmuje się, że przy ocenie zmów przetargowych obowiązują obniżone standardy dowodowe. 
W istocie, wykazanie tych praktyk jest trudne dowodowo, wobec czego „dopuszczalna jest ocena 
na podstawie rezultatów, przesłanek i całokształtu okoliczności sprawy” (wyr. SOKiK z 17 kwiet-
nia 2008 r., XVII AmA 117/0). Należy jednak pamiętać, że tego rodzaju procesy, właśnie z uwagi 
na brak twardych dowodów zmowy, stanowią istotne zagrożenie z punktu widzenia arbitralności 
oceny organu, a standard dowodowy wymyka się sztywnym ramom.

W tym miejscu warto przypomnieć, że na gruncie art. 231 k.p.c. fakt domniemany nie wyma-
ga dowodzenia, przy czym „[…] domniemanie faktyczne powinno być zgodne z zasadami logiki 
i doświadczenia życiowego” (por. np. wyr. SN z 27 lipca 2010 r., II CSK 119/2010, LexisNexis nr 
2452363). Jak wskazuje się w literaturze, istotę domniemania faktycznego należy scharaktery-
zować w następujący sposób:

Niejednokrotnie fakty stwierdzone początkowo w postępowaniu sądowym nie stanowią bezpo-
średnio podstawy wnioskowania co do faktów istotnych dla rozstrzygnięcia sprawy (…). W ta-
kich przypadkach sędzia zmuszony jest do przeprowadzenia bardziej złożonych rozumowań. 
Mianowicie niewątpliwie ustalone dotychczas w procesie fakty, zwane faktami poszlakowymi, 
czyli poszlakami, stara się wyjaśnić przez postawienie na podstawie posiadanej wiedzy hipo-
tez konkurencyjnych (…), wyjaśniających te fakty. Po sformułowaniu takich konkurencyjnych 
hipotez szuka się dalszych ich następstw, a więc sprawdza się te hipotezy, czy to w świetle 
faktów dotychczas ustalonych w postępowaniu, czy też badając dalsze fakty. Jeżeli uda się 
znaleźć fałszywe następstwa dla każdej z konkurencyjnych hipotez oprócz jednej, dla której 
znajdowano jedynie następstwa prawdziwe, to tę jedyną nie obaloną hipotezę przyjmuje-
my jako należycie uzasadniony wniosek redukcyjny (…) ze zdań o faktach poszlakowych. 
Oczywiście póki fakty poszlakowe dadzą się wyjaśnić przez dwie różne hipotezy kon-
kurencyjne nie ma podstaw do uznania którejś z nich za prawdziwą (Ziembiński, 2000, 
s. 222–224) [podkr. wł.].

O standardzie w tym zakresie wypowiedziała się również Krajowa Izba Odwoławcza w wy-
roku z 7 lipca 2016 r., KIO 1074/16: „(…) z uwagi na trudności w udowodnieniu zmowy przetar-
gowej przy orzekaniu w przedmiocie takiej zmowy dopuszczalne i wystarczające jest oparcie się 
na dowodach pośrednich. Fakt zaistnienia nielegalnego porozumienia wykonawców można wy-
wnioskować z istnienia innych, udowodnionych faktów. Podstawa faktyczna domniemania zmowy 
przetargowej musi uprawniać do wniosku, że wykonawcy pozostawali w nielegalnym porozumie-
niu, a wniosek ten musi być zgodny z zasadami logiki i doświadczenia życiowego. Jednocześnie 
podkreśla się, że nie jest wystarczające wykazanie, że wniosek o zaistnieniu zmowy jest tylko 
jednym z możliwych wniosków wyprowadzonych z udowodnionych okoliczności. Powyższe sta-
nowisko oznacza w istocie, że przedstawione dowody poszlakowe muszą stanowić pewien zbiór 
faktów, z których łącznie można wyprowadzić jeden tylko wniosek – o zmowie przetargowej, zaś 
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inne wnioski, inne możliwości uzasadnienia zaistniałych faktów muszą zostać odrzucone, jako 
sprzeczne z zasadami logiki i doświadczenia życiowego”.

A zatem, oparte na domniemaniach faktycznych rozumowanie powinno w sposób wszech-
stronny i logiczny rozważyć wszystkie okoliczności sprawy, a w szczególności należy uwzględnić 
czy nie zachodziły okoliczności wykluczające zaistnienie faktu zawarcia porozumienia. 

Zasadniczym problemem, jaki jawi się na tle postępowań poszlakowych, jest to do jakiego 
stopnia, w braku bezpośrednich dowodów, ocena praktyki z punktu widzenia ustalonych w sprawie 
okoliczności może prowadzić do wniosku, że zachowania przedsiębiorców świadczą o zawarciu 
niedozwolonego porozumienia, w sytuacji, gdy istnieje inne logiczne i spójne wyjaśnienie. 

Należy bowiem pamiętać, że zgodnie z ugruntowanym już poglądem, postępowanie przed 
Prezesem UOKiK, jak i sądowa weryfi kacja decyzji wydawanych przez organ (w szczególności 
tych nakładających karę pieniężną), musi odbywać się z uwzględnieniem standardów EKPC, 
a w szczególności wynikających z jej art. 6 (zob. wyr. SN z 14 kwietnia 2010 r., III SK 1/10; wyr. SN 
z 21 września 2010 r., III SK 8/10), a w konsekwencji, że w sprawach dotyczących nakładania 
kar pieniężnych na przedsiębiorców zastosowanie mają chociażby takie fundamentalnych zasady 
prawa karnego, jak zasada domniemania niewinności, zasada in dubio pro reo, czy też zasada 
ustawowej określoności czynów zabronionych i kar (zob. wyr. Sądu z 5 października 2011 r., 
T-11/06 Romana Tabacchi Srl v. Komisja1, pkt 129, 132). 

Powyższe zasady znajdują wyraz również w standardzie dowodu, obowiązującym organy 
antymonopolowe. Uznaje się, bowiem, że nie jest on w sposób należyty wypełniony, jeżeli istnieje 
inne wiarygodne wytłumaczenie (uzasadnienie), które wyłącza naruszenie. W wyroku z 21 stycznia 
1999 r. w sprawach połączonych T-185/96, T-189/96 i T-190/96 Riviera Auto Service v. Komisja2, 
Sąd Pierwszej Instancji wskazał, że: „To do Komisji należy zgromadzenie wystarczająco precy-
zyjnego i spójnego dowodu na poparcie uzasadnionego przekonania, że zarzucane naruszenia 
powodują znaczące ograniczenie konkurencji w znaczeniu art. 85(1) Traktatu [obecnie art. 101 
ust. 1 TFUE – przyp. wł.]. Ten wymóg nie jest spełniony w szczególności wtedy, gdy istnieje wia-
rygodne wyjaśnienie zarzucanych działań niedozwolonych, które wyłącza naruszenie wspólno-
towych reguł konkurencji (sprawy połączone 29/83 i 30/83 CRAM & Rheinzink przeciwko Komisji 
[1984], Zb. Orz. 1679, pkt 16 i nast.)”.

Powyższe oznacza, że organ (a następnie Sąd) powinien dokonywać swojej oceny w każdym 
przypadku z uwzględnieniem wyjaśnień stron, które mogą być racjonalne nawet w świetle przyję-
tej przez organ „wersji zdarzeń”. Ustalenia Prezesa UOKiK nie mogą opierać się na domysłach, 
wynikających z przyjętego a priori założenia, że zaistniałych faktów nie da się wyjaśnić inaczej 
niż poprzez istnienie antykonkurencyjnego porozumienia. Interpretacji poszczególnych faktów 
organ nie może dokonywać w ten sposób, aby potwierdzały z góry założoną tezę o istnieniu 
naruszenia.

W praktyce jednak trudno jest pogodzić ww. rygory modus operandi organów z „prawdziwym 
życiem”. Niektóre sytuacje czy zdarzenia, które nie wynikają z podjęcia przez przedsiębiorców 
działań zmierzających do osiągnięcia celu sprzecznego z regułami konkurencji, w następczej 
ocenie Prezesa UOKiK lub SOKiK mogą nabrać antykonkurencyjnego wymiaru. 

1 ECLI:EU:T:2011:560.
2 ECLI:EU:T:1999:8.
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Z omawianego wyroku dowiadujemy się, że w analizowanej sprawie występują okoliczno-
ści, których osobne wystąpienie wprawdzie nie daje podstaw do uznania, że pomiędzy stronami 
doszło do zawarcia niedozwolonego porozumienia, jednak ich łączna ocena prowadzi do takiego 
wniosku. Jednocześnie w stosunku do każdej z inkryminowanych okoliczności przedsiębiorcy 
przedstawili swoje wyjaśnienia, które nie wpisywały się w przyjętą przez organ ocenę. Ocena or-
ganu została uznana za prawidłową, spójną, zgodną z zasadami logicznego myślenia i praktyką 
orzeczniczą.

Poniżej omówione zostanie kilka z tych okoliczności, przy czym celem omówienia nie jest 
polemika z ustaleniami Prezesa UOKiK czy SOKiK, a zasygnalizowanie zainteresowanym przed-
siębiorcom, jakie rodzaje ryzyka mogą wiązać się z podjęciem określonych działań lub zorga-
nizowaniem swojego biznesu, w szczególności w przypadku bliskiej współpracy gospodarczej 
z przedsiębiorstwem konkurencyjnym. Być może ułatwi to zrozumienie podejścia Prezesa UOKiK 
do zmów przetargowych i zabezpieczenie się przed ewentualnymi zarzutami. 

SOKiK przyjął, że doszło do zmowy m.in. na podstawie faktu, że oferty obu przedsiębiorców 
były składane, a informacja z CEIDG ich dotyczące były generowane w tym samym czasie, 
jak również, że pisma nosiły tę samą datę i były składane w tym samym terminie. Jednocześnie 
SOKiK nie uwzględnił wyjaśnień przedsiębiorcy, zgodnie z którymi fakt ten wynika z zatrudnie-
nia tego samego pracownika do przygotowywania dokumentów składanych w postępowaniach 
przetargowych. Skarżący przedsiębiorca wyjaśnił, że pracownik ten zobowiązany był do zacho-
wania poufności, a cena wpisywana była przez każdego z przedsiębiorców osobno, natomiast 
w każdym razie takie zorganizowanie procesu obsługi zamówienia wyjaśnia zbieżność czasową. 
Ostatecznie, fakt zatrudniania tego samego pracownika do przygotowywania dokumentacji prze-
targowej, został uznany za przejaw zmowy, a to z uwagi na nieracjonalność takiego działania. 
Organ przyjął, że podmioty, które ze sobą konkurują nie powierzają złożenia ofert przez tę samą 
osobę, z uwagi na ryzyko zapoznania się konkurenta z treścią oferty. Nie analizując czy tego 
rodzaju rozwiązanie organizacyjne było w świetle okoliczności sprawy uzasadnione gospodar-
czo, przede wszystkim można się zastanawiać czy powierzenie przygotowania ofert jednemu 
podmiotowi samo w sobie jest niedopuszczalne, czy wymaga podjęcia odpowiednich środków 
organizacyjnych zapewniających np. brak przepływu informacji dotyczących warunków ofert czy 
niezależność w ich przygotowaniu. Założenie o niedopuszczalności per se pierwszego przypadku 
wydaje się zbyt daleko idące. Może być bowiem tak, że przygotowanie dokumentacji obejmuje 
jedynie oprawę formalną, natomiast „wkład” do ofert w postaci warunków handlowych jest ustalany 
autonomicznie na poziomie powierzających podmiotów. I takie ukształtowanie, co do zasady nie 
musi stać w sprzeczności z zakazami na gruncie antymonopolowym, nawet pomimo formalne-
go zatrudnienia osoby przygotowującej oferty przez te same podmioty. Wówczas wydaje się, że 
postawienie zarzutu wymagałoby wykazania przez Organ, że istnieją dodatkowe (oprócz zatrud-
nienia i przygotowania ofert przez tę samą osobę) okoliczności, które świadczą o dokonywaniu 
antykonkurencyjnych ustaleń. 

W praktyce jednak organy antymonopolowe sceptycznie podchodzą do tego rodzaju kon-
fi guracji. Jeśli podmiot, który przygotowuje ofertę dla dwóch niezależnych podmiotów, będący 
jednocześnie pracownikiem jednego z nich (albo obu), uzyska informacje o warunkach ofert, 
to można wówczas zakładać, że Organ będzie poszukiwał przepływu informacji, które mają 
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charakter strategiczny. Jeżeli Strony nie wykażą, że pomiędzy nimi nie dochodzi w żadnym za-
kresie do  przepływu  informacji (co jest trudne biorąc pod uwagę zatrudnienie osoby dla podmio-
tów o  przeciwstawnych interesach gospodarczych), to Organ może nie poprzestać na akceptacji 
wyjaśnień stron. 

Założenie o przepływie informacji i ich wykorzystaniu przez przedsiębiorców przyjął w omawia-
nej sprawie Prezes UOKiK (a za nim Sąd). Prezes UOKiK nie uznał za wystarczający argumentu 
stron, że pracownik zobowiązany był do zachowania poufności i przygotowywał oferty bez prze-
kazywania wzajemnie informacji o cenach. I choć z punktu widzenia przedsiębiorców obowiązek 
poufności miał zabezpieczać niezależność gospodarczą, został uznany za niewystarczający (nie 
determinując czy w istocie do przepływu informacji dochodziło). A zatem, w sytuacji posiadania 
wspólnego personelu istnieje wysokie ryzyko uznania, że doszło do uzgodnienia warunków skła-
danych ofert. Nawet jeśli nie jest to merytoryczne opracowanie ofert, samo powzięcie wiadomości 
o oferowanych warunkach może stanowić okoliczność inkryminującą dla przedsiębiorcy, a w każ-
dym razie może to być poczytywane jako przejaw koordynacji.

Czy zatem można zabezpieczyć się w odpowiedni sposób, wprowadzając np. odpowiednie 
środki organizacyjne lub faktyczne tak, aby zapewnić, że przygotowanie ofert przez ten sam 
podmiot nie będzie naruszać reguł konkurencji? Warto w tym miejscu przywołać inną decyzję 
Prezesa UOKiK z 25 października 2013 r., RWR-31/2013, w której uznał, że współpraca przed-
siębiorców z tą samą kancelarią prawną stanowiła przesłankę uzasadniającą wniosek o trwającej 
koordynacji w działaniach przygotowawczych do przetargu, choć z treści wyjaśnień zaintereso-
wanych przedsiębiorców i samego pracownika kancelarii wynikało, że kancelaria wykonywała 
na rzecz ww. podmiotów usługi polegające na przygotowaniu umów konsorcjum, dokumentów 
związanych ze wspólnym udziałem spółek w przetargu, w tym dokumentów pełnomocnictw. 
W decyzji tej nie zostało uwzględnione, że informacje przekazywane radcy prawnemu/adwoka-
towi w związku ze świadczeniem przez niego pomocy prawnej objęte są tajemnicą zawodową. 
Nie zostały również przedstawione jakiekolwiek dowody wskazujące na to, aby złamane zostały 
reguły etyki zawodowej czy doszło do jakiegokolwiek przepływu informacji. A zatem, nawet po-
wierzenie przygotowania ofert podmiotowi niezależnemu od zainteresowanych przedsiębiorców, 
który może zapewnić brak przepływu jakichkolwiek informacji poufnych, w tym przede wszystkim 
warunków ofertowych może się wiązać z ryzykiem. Praktyka tzw. czarnej skrzynki (black box) 
jest powszechnie stosowanym zabezpieczeniem, np. w przypadku przygotowywania się do kon-
centracji przedsiębiorców. Natomiast z tego wynika, że w przypadku spraw dotyczących zmów 
przetargowych może okazać się niewystarczająca. 

SOKiK jako okoliczność świadczącą o zmowie przyjął również przedstawianie na potrzeby 
wykazania posiadanego doświadczenia przez przedsiębiorcę, którego cena była wyższa, doku-
mentów dotyczących wykonania robót budowlanych w ramach konsorcjum z drugim uczestnikiem 
zarzucanej zmowy. W tym zakresie warto zauważyć, że taka okoliczność nie była podnoszona 
przez Prezesa UOKiK. Organ bowiem przyjął, że przejawem zmowy było nie tyle samo przedsta-
wienie w ramach doświadczenia zamówień wykonanych w konsorcjum z drugim uczestnikiem, 
a właśnie brak przedstawienia dokumentu potwierdzającego spełnienie warunku udziału w postę-
powaniu w zakresie doświadczenia, co jednak w ocenie organu było możliwe, gdyż dokument taki 
przedstawił właśnie drugi uczestnik rzekomej zmowy (dokument wskazywał na spełnienie warunku 
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doświadczenia poprzez wykonanie roboty budowlanej wraz z drugim przedsiębiorcą – jako konsor-
cjum fi rm). O ile więc ewentualne celowe nieprzedłożenie stosownych dokumentów i/lub nieuzu-
pełnienie braków może w określonych okolicznościach wskazywać na istnienie pewnej strategii, 
o tyle sam fakt polegania na doświadczeniu drugiego uczestnika przetargu nie uzasadnia wniosku 
o antykonkurencyjnej współpracy. Działanie takie nie jest niedopuszczalne na gruncie ustawy 
z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych3, tj. w odniesieniu do warunków dotyczących 
doświadczenia wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów (w tym w ramach 
konsorcjum), z zastrzeżeniem faktycznego wkładu w prowadzenie działań, które były wymagane 
od tej grupy w ramach danego zamówienia publicznego. 

Co więcej, pytanie czy wnioski tego rodzaju można wyciągnąć po prostu z faktu współpracy 
gospodarczej przedsiębiorców. Kolejną bowiem przesłanką zawarcia porozumienia zidentyfi kowa-
ną przez Prezesa UOKiK była okoliczność, że przedsiębiorcy są wspólnikami w trzech spółkach 
cywilnych. Z tego faktu organ, a następnie SOKiK wywiodły, że przedsiębiorcy nie rywalizowali 
ze sobą w przetargach. Co istotne, organ nie przedstawił żadnych dowodów na to, że w ramach 
współpracy opartej na spółce cywilnej między przedsiębiorcami dochodziło do jakichkolwiek usta-
leń. Wniosek o antykonkurencyjnym porozumieniu oparty został jedynie na fakcie prowadzenia 
działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej, a więc ścisłej współpracy. Organ, a następnie 
Sąd, domniemuje zatem zmowę z samego istnienia powiązań organizacyjno-osobowych, przy 
czym w żadnym zakresie nie zostają zbadane ewentualnego podziału zadań czy sposobu po-
dejmowania decyzji przez obu przedsiębiorców. Wydaje się, że organ i Sąd utożsamiają przejaw 
normalnego zjawiska, jakim jest współpraca w ramach różnych form organizacyjno-prawnych 
z działaniami mającymi dowodzić antykonkurencyjnej koordynacji. Jednocześnie nie zostały 
uwzględnione wyjaśnienia przedsiębiorców, że ta współpraca nie obejmowała antykonkurencyjnych 
uzgodnień. 

Należy przypomnieć, że dla stwierdzenia istnienia praktyki polegającej na zawarciu antykon-
kurencyjnego porozumienia zasadniczym elementem jest wykazanie, iż pomiędzy stronami doszło 
w istocie do poczynienia uzgodnienia. Przyjmuje się, że dowód na istnienie pomiędzy przedsię-
biorcami porozumienia w rozumieniu art. 101 TFUE musi opierać się na istnieniu (i udowodnie-
niu) zgodnych oświadczeń woli zmawiających się przedsiębiorców, co do stosowania określonej 
praktyki. Należy przy tym wyjaśnić, że zgoda stron na określone zachowanie może być nie tylko 
wyraźna, lecz także dorozumiana (por. wyr. SPI z 26 października 2000 r. w sprawie T-41/96 Bayer 
v. Komisja (Adalat)4, pkt 71, 111, 173). W konsekwencji, bez wykazania przez organ antymono-
polowy elementu uzgodnienia (bez względu na jego na formę) niedopuszczalne jest uznanie, że 
doszło do zawarcia porozumienia, które zakłada zgodną wolę stron co do podjęcia określonych 
działań. Przy tym w ramach oceny istnienia porozumienia konieczne jest przeprowadze nie szcze-
gółowej analizy charakteru relacji łączących zainteresowane podmioty. 

Przy tak określonych przesłankach wydaje się, że organ nie powinien poprzestać na usta-
leniu faktu prowadzenia współpracy gospodarczej, ale powinien – z zachowaniem obowiązu-
jącego go standardu – ustalić przedmiot tej współpracy, w tym wszelkie ewentualne przesłanki 
dokonywania w jej ramach niedozwolonych uzgodnień. W braku dokonania tego rodzaju ustaleń 

3 Tekst jedn. Dz.U. 2019, poz. 53 ze zm.
4 ECLI:EU:T:2000:242.
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sama okoliczność, że przedsiębiorcy współpracują na gruncie biznesowym jeszcze nie uza-
sadnia możliwości przypisania takiej współpracy antykonkurencyjnego wymiaru. W każdym 
razie nie powinna być to okoliczność obciążająca przedsiębiorców. Natomiast w praktyce 
wszelkie powiązania personalne, organizacyjne i faktyczne mogą być przez Organ poczyty-
wane jako element ewentualnego antykonkurencyjnego działania i wpisują się często w linię 
interpretacyjną organu.

Na koniec, jako zasadniczą okoliczność składającą się w ocenie SOKiK (wespół z innymi, 
w tym również omówionymi powyżej), naruszenie stanowił fakt, że wysokość cen podanych 
w ofertach przedsiębiorców była zbliżona. W ocenie Prezesa UOKiK, niewielkie różnice w cenach 
ofertowych wskazują, że strony „ustalały wartość składanych przez siebie ofert tak, aby zapewnić 
sobie dwa pierwsze miejsca w rankingu ofert” (s. 18 decyzji). W omawianym przypadku nie zo-
stał przez organ opisany szczególnie spójny schemat występowania przez strony w przetargach. 
Przedsiębiorcy osiągnęli 1. i 2. pozycję (co miało miejsce w dwóch z kilku przypadków), następnie 
przedsiębiorca oferujący niższą cenę nie wyraził zgody na przedłużenie terminu związania ofertą 
i/lub nie przedstawił niektórych wymaganych dokumentów, doprowadzając do wykluczenia oferty. 
Przy czym ostatecznie obaj przedsiębiorcy zostali wykluczeni. Pomijając w tym miejscu, że w innej 
części decyzji organ wskazał, że w niektórych postępowaniach różnice w ofertach sięgały kilkuset 
tysięcy (co może wykluczać możliwość „obstawienia” dwóch pierwszych miejsc), można się za-
stanawiać na ile zbliżone ceny mogą rzeczywiście świadczyć o zmowie, w braku jednoznacznych 
dowodów wskazujących na antykonkurencyjne działanie. Podobieństwo niezależnych ofert może 
wynikać z podobnego potencjału, funkcjonowania w podobnych warunkach rynkowych czy nawet 
korzystania z tych samych podwykonawców. Jeśli istnieje ewentualne uzasadnienie dla składania 
zbliżonych ofert, a strony zaprzeczają dokonywaniu jakichkolwiek uzgodnień, to organ staje przed 
trudnym zadaniem. Decydujące znaczenie będzie miało wówczas istnienie innych okoliczności, 
z których łącznie można wyprowadzić jedynie wniosek o zmowie przetargowej. W analizowanej 
sprawie takie okoliczności w ocenie Prezesa UOKiK stanowiły: podobieństwo skonstruowania 
i te same daty pism, brak niektórych dokumentów, niewyrażenie zgody na przedłużenie terminu 
związania ofertą oraz dysponowanie tymi samymi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 
Z tych okoliczności łącznie organ wywiódł istnienie zmowy, odrzucając wersję zdarzeń przed-
stawioną przez przedsiębiorców, w których wskazywali przede wszystkim na brak wzajemnej 
koordynacji. 

W praktyce, za okoliczności, które mogą budzić największe podejrzenia uznaje się np. sy-
tuację, w której ta sama fi rma zawsze wygrywa daną kategorię przetargu, a inne zawsze przed-
stawiają ofertę przegrywającą, dane podmioty na przemian wygrywają przetargi, niektóre oferty 
znacznie przekraczają budżet i nie są uzasadnione ekonomicznie, mniejsza ilość podmiotów 
przystępuje do przetargu, ten sam podmiot składa na określone postępowania wyższe oferty niż 
na inne, ceny ofertowe maleją, gdy w przetargu uczestniczy nowy lub rzadziej przystępujący pod-
miot, zwycięzca powierza podwykonawstwo podmiotom, które złożyły przegrywające oferty, dany 
podmiot wycofuje ofertę, a następnie zostaje mu powierzone podwykonawstwo przez zwycięzcę 
przetargu. 

Omówione okoliczności faktyczne (łącznie z innymi) Prezes UOKiK, a następnie Sąd, uzna-
ły za wystarczające do skonstruowania na ich podstawie stanu faktycznego, zgodnie z którym 
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strony postępowania zawarły antykonkurencyjne porozumienie, koordynując swoje działania. 
Niezależnie od okoliczności konkretnego przypadku, ta i inne sprawy dają wskazówki odnośnie 
do tego, na co należy zwrócić szczególną uwagę, prowadząc współpracę biznesową. Nawet jeśli 
strony nie mają intencji naruszenia, ich zachowania mogą w określonych okolicznościach zostać 
ocenione negatywnie przez Prezesa UOKiK. Zmowy przetargowe należą do priorytetów polityki 
Prezesa UOKiK. Stanowią one również przestępstwo na gruncie art. 305 k.k. Warto zatem działać 
prewencyjnie i w odpowiednich sytuacjach poszukiwać wsparcia prawnego.
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Anna Żochowska-Sychowicz*

Moment wszczęcia postępowania
w sprawie praktyk ograniczających konkurencję 

– w chwili wydania czy doręczenia postanowienia 
o wszczęciu postępowania?

Wyrok SOKiK z 6 czerwca 2018 r., XVII AmA 48/15

Słowa kluczowe: doręczenie; postanowienie; postępowanie antymonopolowe; wszczęcie 
postępowania.

JEL: K21

1. Na datę wszczęcia tego postępowania nie ma bowiem wpływu moment doręczenia stro-
nie zawiadomienia w tym przedmiocie, co w przypadku powoda miało miejsce 3 stycznia 
2014 roku.

2. Brak zawiadomienia strony o wszczęciu postępowania może zatem co najwyżej wpłynąć 
na prawo strony do obrony i doprowadzić do wadliwości postępowania, ale nie zmienia 
to faktu uprzedniego zainicjowania i rozpoczęcia postępowania w wyniku wydania posta-
nowienia o jego wszczęciu.

Powyższe zagadnienie powstało na kanwie sprawy dotyczącej zawarcia porozumienia 
ograniczającego konkurencję na rynku olejów odpadowych pomiędzy przedsiębiorcą będącym 
tzw. recyklerem (tj. podmiot prowadzący działalność obejmującą m.in. odzysk i regenerację ole-
jów odpadowych) a jego dostawcami. W porozumieniach oraz umowach sprzedaży zawieranych 
przez recyklera oraz jego trzynastu dostawców (podmioty wchodzące w skład tzw. stałej sieci 
skupu rafi nerii) zawarto zobowiązanie ww. podmiotów do niekonkurowania pomiędzy sobą. Sąd 
Ochrony Konkurencji i Konsumentów ustalił przy tym, że klauzula zakazu konkurencji pomiędzy 
podmiotami tworzącymi stałą sieć skupu odnosiła się do podziału rynku skupu olejów odpadowych, 
w tym zakazu konkurencji w przetargach. Świadczyły o tym zarówno sporządzane przez recyklera 
dokumenty o charakterze wewnętrznym, jak i korespondencja między recyklerem a członkami 
sieci zbiórki. SOKIK jednocześnie zauważył, że niektórzy z dostawców w sytuacji zaobserwowania 
zachowań konkurencyjnych zwracali się do recyklera w celu podjęcia przez niego działań zmie-
rzających do zdyscyplinowania pozostałych uczestników porozumienia do wypełniania poczynio-
nych ustaleń co do zakazu konkurencji. W szczególności dostawcy informowali o podejmowaniu 
działań konkurencyjnych w stosunku do innych podmiotów z sieci, np. otwieraniu bazy zbierania 
* Adwokat w Kancelarii Modzelewska & Paśnik w Warszawie; e-mail: anna.sychowicz@modzelewskapasnik.pl.
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oleju na terenie przedzielonym innemu przedsiębiorcy z sieci. Niewątpliwie recykler miał status 
przedsiębiorcy koordynującego zawiązane porozumienie oraz przestrzeganie jego postanowień, 
poprzez monitorowanie rynku. Organ ustalił, że strony postępowania zaniechały zarzucanych 
praktyk w dniu 1 stycznia 2013 r.

Już w toku postępowania przed Prezesem UOKIK recykler oraz niektórzy z dostawców 
podnosili, że postępowanie antymonopolowe w sprawie zostało wszczęte po upływie terminu 
przedawnienia, z uwagi na doręczenie stronie postanowienia o jego wszczęciu 3 stycznia 2014 r. 
i jako takie powinno zostać umorzone. 

W ślad za Prezesem UOKiK Sąd uznał, iż Prezes UOKiK prawidłowo przyjął, że recykler 
zaniechał stosowania niedozwolonej praktyki z dniem 1 stycznia 2013 r., albowiem wszystkie 
umowy handlowe zawierające zakwestionowaną treść, które opracował powód obowiązywały do 
końca dnia 31 grudnia 2012 r.. Nowe umowy zostały zawarte 17 grudnia 2012 r., a na podstawie 
ich § 18 dotychczasowe umowy traciły moc obowiązywania z dniem 1 stycznia 2013 r., czyli nowe 
umowy zgodnie z § 19 wchodziły w życie z tym dniem. 

Dalej SOKiK wyjaśnił, że Prezes UOKiK nie naruszył przepisu art. 93 uokik, zgodnie z którym 

nie wszczyna się postępowania w sprawie stosowania praktyk ograniczających konkurencję, 
jeżeli od końca roku, w którym zaprzestano ich stosowania, upłynął rok”, podkreślając, że 
postępowanie antymonopolowe w niniejszej sprawie zostało wszczęte 31 grudnia 2013 r. – 
tj. w dniu wydania postanowienia o wszczęciu postępowania przez organ. Sąd wyjaśnił przy 
tym, że wszczęcie postępowania przez Prezesa UOKiK było prawidłowe, ponieważ pomiędzy 
wygaśnięciem umowy obowiązującej do 31 grudnia 2012 r. i faktycznym zakończeniem sto-
sowania antykonkurencyjnego modelu, czyli od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. nie 
upłynął rok. Sąd przy tym jednoznacznie wskazał, że „Na datę wszczęcia tego postępowania 
nie ma bowiem wpływu moment doręczenia stronie zawiadomienia w tym przedmiocie, co 
w przypadku powoda miało miejsce 3 stycznia 2014 r.

W ocenie SOKiK wymóg wszczęcia przez Prezesa UOKiK postępowania w sprawie praktyk 
ograniczających konkurencję w formie postanowienia stanowi lex specialis w porównaniu z zasada-
mi zawartymi w kodeksie postępowania administracyjnego. Dalej, Sąd, opierając się na poglądzie 
doktryny, wskazał, że w przypadku postępowania antymonopolowego ustawodawca, „dążąc do 
zapewnienia stronie możliwości korzystania z prawa do czynnego udziału w postępowaniu w jak 
najpełniejszym zakresie – ustanawia obok „ogólnego” obowiązku zawiadomienia strony o fakcie 
wszczęcia przeciwko niej postępowania antymonopolowego także wymóg wydania postanowie-
nia o takim wszczęciu, czyli aktu administracji spełniającego warunki określone w art. 124 k.p.a. 
w zw. z art. 83 uokik (w tym w szczególności wymóg jednoznacznego oraz precyzyjnego sformu-
łowania rozstrzygnięcia)” (Kohutek, 2014). 

Sąd przy tym podkreślił, że wydanie stosownego postanowienia, a nie zawiadomienie strony 
o postępowaniu inicjuje wszczęcie postępowania. W konsekwencji, w ocenie SOKiK „brak za-
wiadomienia strony o wszczęciu postępowania może zatem co najwyżej wpłynąć na prawo stro-
ny do obrony i doprowadzić do wadliwości postępowania, ale nie zmienia to faktu uprzedniego 
zainicjowania i rozpoczęcia postępowania w wyniku wydania postanowienia o jego wszczęciu”. 
Na podparcie tej tezy Sąd powołał stanowisko zajęte w doktrynie, wedle którego „Organ nie ma 
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obowiązku doręczać stronie postanowienia o wszczęciu postępowania, a jedynie zawiadomić 
stronę o jego wszczęciu. Nieskuteczne zawiadomienie wpływa na wadliwość postępowania an-
tymonopolowego. Toczy się ono bowiem bez udziału strony, pozbawiając ją prawa do obrony. 
Braku zawiadomienia strony o wszczęciu postępowania nie można jednak utożsamiać z bra-
kiem wszczęcia postępowania, jest ono bowiem wszczęte, gdyż postanowienie zostało wydane. 
(…) Należy wskazać, że na użytek art. 93 (przedawnienie wszczynania), zasadnicze znaczenie 
ma data widniejąca na postanowieniu o wszczęciu postępowania. Strona nie może powoływać 
się na przedawnienie wszczynania, biorąc pod uwagę datę doręczenia zawiadomienia o wszczę-
ciu postępowania. Jeśli jednak doręczenie zawiadomienia w trakcie postępowania nie nastąpiło 
w ogóle, wówczas strona może powoływać się na wadliwość postępowania, toczyło się ono bowiem 
bez jej udziału i zagwarantowania prawa do obrony” (Banasiński, 2009). Na koniec tych rozwa-
żań SOKiK stwierdził, że moment wszczęcia postępowania w sprawie praktyk ograniczających 
konkurencję został uregulowany w sposób czytelny i wyczerpujący, a co za tym idzie nie mają 
w tym zakresie zastosowania przepisy kodeksu postępowania administracyjnego, które zgodnie 
z treścią art. 83 uokik stosuje się w sprawach nieuregulowanych w ustawie do postępowania przed 
Prezesem Urzędu. 

Trudno zgodzić się ze stanowiskiem, że przepisy uokik wskazują wprost moment wszczęcia 
postępowania, przeciwnie, są dość lakoniczne i ograniczają się jedynie do wskazania, że „Prezes 
Urzędu wydaje postanowienie o wszczęciu postępowania antymonopolowego i zawiadamia o tym 
strony” – nie precyzują momentu, od którego postanowienie w tym przedmiocie zaczyna obowią-
zywać i rodzić skutki prawne dla adresatów.

Przepisy art. 109 i art. 110 k.p.a. w związku z art. 126 k.p.a. wprowadzają zasadę, zgodnie 
z którą postanowienie o wszczęciu postępowania administracyjnego ma moc wiążącą z chwilą 
jego doręczenia i dopiero to od tej chwili należy liczyć terminy związanego z jego wydaniem. 
Z orzecznictwa NSA jednoznacznie wynika, że datą wszczęcia postępowania administracyjnego 
jest data zawiadomienia stron o wszczęciu postępowania z urzędu (tak NSA w postanowieniu 
z 24 stycznia 2012 r., I OW 163/2011).

Od momentu wszczęcia postepowania zależy szereg uprawnień i obowiązków stron po-
stepowania. Moment wszczęcia postępowania administracyjnego, w tym antymonopolowego, 
jest zdarzeniem prawnym o szczególnej wadze, ponieważ wyznacza granice danej sprawy oraz 
wpływa, a wręcz umożliwia stronie realizację prawa do obrony. Szczególny charakter postanowie-
nia o wszczęciu został dostrzeżony w orzecznictwie Sądu Najwyższego, gdzie wskazuje się, że 
„Postanowienie o wszczęciu postępowania odgrywa istotną rolę w zapewnieniu przedsiębiorcy, 
któremu zarzuca się stosowanie praktyk ograniczających konkurencję odpowiednich gwarancji 
proceduralnych” (wyr. SN z 3 października 2013 r., III SK 67/12). 

Dodać przy tym należy, że z orzecznictwa zarówno sądów powszechnych, jak i Sądu 
Najwyższego wynika, że w postępowaniach w sprawach ochrony konkurencji należy uwzględ-
nić gwarancje określone w art. 6 EKPC. Stanowisko to zawarto w uzasadnieniu wyroków SN 
z 14 kwietnia 2010 r., III SK 1/10 oraz z 1 czerwca 2010 r., III SK 5/10, wskazując, że w spra-
wach z odwołania od decyzji nakładającej karę pieniężną na przedsiębiorcę obowiązuje wyższy 
standard ochrony praw przedsiębiorcy niż w przypadku spraw z odwołania od decyzji nakłada-
jących obowiązki regulacyjne, ze względu na konieczność zapewnienia skuteczności w polskim 
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porządku prawnym przepisom EKPC, w zakresie, w jakim ETPC przyjmuje, że gdy dochodzi do 
wymierzenia przedsiębiorcy kary pieniężnej, zasady sądowej weryfi kacji prawidłowości orzeczenia 
organu regulacji w tym zakresie powinny odpowiadać wymogom analogicznym do tych, jakie obo-
wiązują sąd orzekający w sprawie karnej (wyr. ETPC z 24 września 1997 r. w sprawie 18996/91 
Garyfallou ABBE v. Grecja, LEX nr 79585; dec. ETPC z 23 kwietnia 2000 r. w sprawie 36706/97 
Ioannis Haralambidis, Y. Haralambidis-Liberpa Ltd v. Grecja, LEX nr 520369). Sąd Apelacyjny 
w Warszawie, w wyroku z 4 lipca 2012 r., VI ACa 202/12, jednoznacznie stwierdził, że „postępo-
wania z zakresu prawa konkurencji, w których nakładane są kary pieniężne, są postępowaniami 
karnymi, przynajmniej w rozumieniu EKPC”.

Zatem moment wszczęcia postępowania i doręczenia postanowienia w tym przedmiocie 
powinien zostać oceniany podobnie do momentu wydania postanowienia o przedstawieniu za-
rzutów, na gruncie prawa karnego. Przedstawiciele doktryny wskazują, że „ze względów gwa-
rancyjnych niezwykle istotny jest procesowy moment wydania postanowienia o przedstawieniu 
zarzutów. Przecież dzięki niemu realizowane jest elementarne prawo podejrzanego (art. 6 ust. 1 
i 3a Europejskiej Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, Dz.U. 1993 
Nr 61, poz. 284) do tego, aby wiedział, że przeciwko niemu toczy się postępowanie karne, czego 
ono dotyczy i jakie są faktyczne podstawy akcji organów ścigania” (Hofmański, Sadzik, Zgryzek, 
2007, s. 96–97) (cyt. za SN w postanowieniu z 24 kwietnia 2007 r., IV KK 31/07).

W przeciwnym kierunku konsekwentnie jednak podąża SOKiK, który na kanwie innej sprawy 
(również z czerwca 2018 r.), wskazał, że: „Akceptacja zasady, że wszczęcie postępowania anty-
monopolowego następuje z datą doręczenia postanowienia, tj. wykonania pierwszej czynności 
na zewnątrz, tworzyłoby poważne wątpliwości interpretacyjne i zaprzeczałoby zasadzie pewności 
prawa. W przypadku, gdy w postępowaniu uczestniczy więcej podmiotów, ustalenie daty wszczę-
cia tego postępowania byłoby problematyczne w związku z możliwością wystąpienia rozbieżności 
terminów dostarczenia im postanowień i zawiadomień o wszczęciu postępowania. Ze względu na 
specyfi czny charakter postępowania prowadzonego przez Prezesa UOKiK, które może dotyczyć 
podejmowanych przez przedsiębiorców działań niejawnych, zamiar wszczęcia tego postępowania 
powinien być, do czasu wydania postanowienia utrzymywany w tajemnicy. Przyjęcie zasady, iż 
datą wszczęcia postępowania jest data doręczenia postanowienia, eliminowałoby ważny w ta-
kich postępowaniach element zaskoczenia i uniemożliwiałoby Prezesowi UOKiK wykonywanie 
w praktyce obowiązków nałożonych na niego przez ustawę” (wyr. SOKiK z 5 czerwca 2018 r., 
XVII AmA 67/15) – stanowisko to zostało również wyrażone w innych, wyrokach (zob. m.in. 
wyr. SOKiK z dnia 28 stycznia 2016 r., XVII AmA 12/14).

W tym samym duchu wypowiedział się Sąd Apelacyjny w Warszawie, wskazując, że 

O ile zatem przepisy kodeksu postępowania administracyjnego nie przewidują w ogóle wyda-
wania postanowienia o wszczęciu postępowania, a organ administracji publicznej, wszczynając 
postępowanie, jedynie zawiadamia o tym strony, to w przypadku postępowań prowadzonych 
przed Prezesem UOKiK ustawodawca zawarł uregulowanie szczególne i przewidział wyda-
wanie przez organ postanowienia o wszczęciu postępowania (pierwsza czynność organu), 
a następnie zawiadomienie o wszczęciu postępowania stron tego postępowania (druga czyn-
ność organu) (tak w wyroku SA w Warszawie z 13.10.2017 r., VII ACa 851/17).
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Sąd Apelacyjny w cytowanym powyżej wyroku dodał również, że 

Należy zwrócić uwagę, że gdyby Prezes UOKiK nie wydał postanowienia, a więc nie wszczął 
postępowania antymonopolowego, nie byłoby o czym zawiadamiać stron, a więc przepis 
byłby pusty i nie miałby normatywnej treści. Strony postępowania antymonopolowego są 
zatem informowane o tym, że postępowanie zostało już wszczęte, a nie że taki jest dopiero 
cel czy zamiar organu.

Wykładnia konsekwentnie stosowana przez sądy prowadzi do wniosku, że przepisy mające 
zastosowanie do postępowań prowadzonych przez Prezesa UOKiK nie precyzują, kiedy adresat 
postanowienia o wszczęciu powinien zostać o tej czynności organu powiadomiony. Nadto, nie 
sposób nie odnieść wrażenia, że z przytoczonych orzeczeń wysnuwa się jeden wniosek, a mia-
nowicie zagwarantowanie Prezesowi UOKiK możliwości wykonywania przez niego ustawowych 
obowiązków oraz podejmowanie przez organ czynności z wykorzystaniem elementu zaskocze-
nia ma wartość nadrzędną nad zapewnieniem stronom postępowania podstawowych gwarancji 
proceduralnych.
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Frank Wijckmans, Filip Tuytschaever, 
Agata Jurkowska-Gomułka, Małgorzata Modzelewska de Raad, 

Olga Sztejnert-Roszak,
Porozumienia dystrybucyjne w prawie konkurencji. 

Unia Europejska – Polska, 
Wolters Kluwer, Warszawa 2018 (646 s.)

Książką-matką polskiego wydania Porozumień dystrybucyjnych w prawie konkurencji jest 
publikacja autorstwa Franka Wijckmansa i Filipa Tuytschaevera, oryginalnie wydana przez Oxford 
University Press w 2018 roku. Przy okazji trzeciego wydania najpopularniejszej książki o porozu-
mieniach wertykalnych autorzy uznali, że istnieje potrzeba opracowania krajowych wydań tego 
bestselleru – wersje krajowe nie są jedynie tłumaczeniami oryginału, są bowiem wzbogacone 
rozdziałami o krajowym podejściu do porozumień dystrybucyjnych. Projekt ten objął dotąd trzy-
naście edycji krajowych książki, przy czym kilka państw – głównie ze względów językowych – ma 
wspólne wydania (Niemcy/Austria; Belgia/Holandia; Francja/Belgia/Luksemburg; Czechy/Słowacja). 

Publikację tworzą dwie główne części: pierwsza zatytułowana jest „Prawo cywilne i gospo-
darcze”, druga (znacznie obszerniejsza) – „Prawo konkurencji”. Autorką całej pierwszej części 
jest Olga Sztejnert-Roszak, która na tyle, na ile pozwala polskie prawo, cechujące się brakiem 
szczególnych regulacji poświęconych porozumieniom dystrybucyjnym, i polskie orzecznictwo, 
zidentyfi kowała obowiązki informacyjne poprzedzające zawarcie umowy dystrybucji, kwestie 
związane z wykonywaniem umowy dystrybucji oraz jej rozwiązaniem (w tym skutki rozwiązania). 

Część książki zatytułowana „Prawo konkurencji” podzielona jest na dwanaście rozdziałów. 
W rozdziałach autorstwa Franka Wijckmansa i Filipa Tuytschaevera dokonano, tam, gdzie było 
możliwe, odniesień do polskiego ustawodawstwa i orzecznictwa w zakresie porozumień dystrybu-
cyjnych. Książkę zamyka rozdział autorstwa Agaty Jurkowskiej-Gomułki i Małgorzaty Modzelewskiej 
de Raad poświęcony porozumieniom wertykalnym w polskim prawie konkurencji. 

Pierwszy rozdział, rozpoczynający część „Prawo konkurencji”, poświęcony jest ramom praw-
nym analizy antymonopolowej porozumień dystrybucyjnych: omawia on relacje między art. 101 
i 102 TFUE, rozporządzenie „ogólne” wyłączające porozumienia dystrybucyjne (330/2010) 
i tzw. rozporządzenie uzupełniające (461/2010), akty prawa miękkiego dotyczące porozumień 
dystrybucyjnych. 

Drugi rozdział z części „Prawo konkurencji” oferuje „mapę drogową” dla oceny porozumień 
dystrybucyjnych w świetle rozp. 330/2010. Ocena ta podzielona jest na pięć bloków, te z kolei: na 
kroki (w sumie jest ich czternaście). Przykładowo, blok czwarty dotyczący niestosowania i wyco-
fania wyłączenia składa się z dwóch kroków: krok jedenasty jest pytaniem o to, czy porozumienie 
wertykalne zawiera najpoważniejsze ograniczenia konkurencji, zaś krok czternasty koncentruje 
się na tym, czy porozumienie wertykalne zawiera ograniczenia zakazane, określane także jako 
wykluczone (excluded clauses). 
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Kolejne rozdziały – od trzeciego do ósmego – stanowią rozwinięcie wskazanych kroków oce-
ny porozumień dystrybucyjnych w świetle rozp. 330/2010. Czytelnik otrzymuje bardzo konkretne, 
praktyczne wskazówki co do tego, jak badać dopuszczalność porozumień dystrybucyjnych z per-
spektywy prawa konkurencji. Rozważania w wielu miejscach odsyłają do przeszłego i aktualnego 
orzecznictwa unijnego (w tym do słynnego orzeczenia w sprawie Coty). 

Rozdział dziewiąty analizuje najczęściej spotykane rodzaje ryzyka antymonopolowego w naj-
popularniejszych modelach dystrybucji (dystrybucji selektywnej i nieselektywnej, franchisingu, 
a także w agencji, dostawach przemysłowych i podwykonawstwie oraz w handlu internetowym).

Rozdział dziesiąty poświęcony jest wymiarowi ekonomicznemu i samoocenie porozumień 
dystrybucyjnych, które nie mogą korzystać z przywileju wyłączenia na podstawie rozp. 330/2010. 

Rozdział jedenasty, najobszerniejszy spośród wszystkich, dotyczy dystrybucji pojazdów 
samochodowych. 

Ostatni, dwunasty rozdział, prezentuje ramy prawne oraz rozwój polskiego orzecznictwa 
i praktyki decyzyjnej w zakresie porozumień dystrybucyjnych. 

Publikacja zorientowana jest na praktyków, w wielu miejscach zawiera wręcz propozycje 
klauzul umownych, których brzmienie zdaniem autorów gwarantuje dopuszczalność umowy dystry-
bucyjnej. Rozważania nad legalnością poszczególnych klauzul prowadzone są nie z perspektywy 
treści przepisów prawa, ale celów biznesowych, jakie przedsiębiorcy chcą osiągnąć w ramach 
konkretnego modelu dystrybucji. Takie podejście znacznie zwiększa utylitarność publikacji, która 
z powodzeniem może dotrzeć nie tylko do prawników, lecz także menedżerów odpowiedzialnych 
za kształtowanie kanałów dystrybucji. Odniesienia do piśmiennictwa ograniczone są w książce 
do minimum, znajdziemy natomiast wiele odwołań do komunikatów, raportów i innych dokumen-
tów urzędowych dotyczących polityki konkurencji. Książkę uzupełnia, mimo wszystko obszerna, 
bibliografi a oraz indeks rzeczowy pozwalający na sprawne korzystanie z treści publikacji. 

Pomijając niekwestionowaną przydatność omawianej publikacji dla prawników zajmujących 
się prawem konkurencji, warto zachęcić do jej lektury prawników reprezentujących inne dziedzi-
ny prawa, zaangażowanych w upowszechnianie wiedzy prawniczej. Konstrukcja książki i sposób 
narracji mogą być postrzegane jako model dla tworzenia praktycznych przewodników po mean-
drach prawa. 

dr hab. Agata Jurkowska-Gomułka, prof. WSIiZ
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania
e-mail: agathajur@o2.pl
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VII Convegno Antitrust di Trento, 
Trydent, 11–13 kwietnia 2019 roku 

W dniach 11–13 kwietnia 2019 r. w Trydencie (Włochy) odbyła się siódma edycja konferencji 
poświęconej aktualnym zagadnieniom prawa ochrony konkurencji. Konferencja organizowana jest 
cyklicznie, co dwa lata, przez Wydział Prawa Uniwersytetu w Trydencie (Facoltà di Giurisprudenza 
di Trento) oraz działające przy tym Uniwersytecie Stałe Obserwatorium Stosowania Reguł 
Konkurencji (Osservatorio Permanente sull’Applicazione delle Regole di Concorrenza; Osservatorio 
Antitrust). Wydarzeniu patronowały organy ochrony konkurencji kilku krajów członkowskich UE, 
włoski (Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato), francuski (Autoritè de la Concurrence), 
hiszpański (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia) i luksemburski (Conseil de 
la Concurrence).

Tematy przewodnie konferencji dotyczyły różnych aspektów prywatnego egzekwowania za-
kazów praktyk ograniczających konkurencję, takich jak realia włoskiego private enforcement, rela-
cje między prywatnym i publicznym egzekwowaniem prawa konkurencji i scenariusza wdrażania 
private enforcement w Unii Europejskiej. W debacie wokół problemu prywatnego egzekwowania 
prawa konkurencji uwzględniono też perspektywę przedsiębiorców (rynku).

Konferencję rozpoczęły wystąpienia inauguracyjne Dziekana Wydziału Prawa Uniwersytetu 
w Trydencie, prof. Fulvio Cortese. Wprowadzenie do programu konferencji wygłosił przedstawiciel 
organizatorów, prof. Gian Antonio Benacchio. Zwrócił uwagę na ewolucję, jaką przeszła problema-
tyka dochodzenia roszczeń za szkodę antymonopolową od wyroku w sprawie C-395/04 Manfredi, 
oraz na fakt, iż również po przyjęciu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/104/UE 
wciąż powstają wymagające debaty dokumenty mające znaczenie dla private enforcement, jak 
dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2019/1 czy wyrok TS w sprawie C-724/17 Skanska 
Industrial Solutions. Ostatni z referatów otwierających wygłosiła Gabriella Muscolo, członek ko-
legium włoskiego organu ochrony konkurencji. Przedstawiła ona, z perspektywy tego organu, 
problematykę mechanizmów koordynacji publicznoprawnego wdrażania reguł konkurencji i private 
enforcement, zawartych w dyrektywie 2014/104/UE.

Sesję inauguracyjną, poświęconą realiom prywatnego egzekwowania zakazów praktyk ograni-
czających konkurencję we Włoszech poprowadził prof. Mario Libertini z Uniwersytetu La Sapienza 
w Rzymie. W swoim wprowadzeniu m.in. krytycznie wypowiedział się na temat niedawnego wyroku 
TS w sprawie C-617/17 PZU v. Prezes UOKiK, który, jego zdaniem, krajowe organy konkurencji 
mogą odczytać jako zachętę do polityki wydawania decyzji nakładających dwie grzywny, jedną na 
podstawie prawa krajowego, a drugą na podstawie prawa UE. W dalszej dyskusji udział wzięła 
Sędzia Marina Tavassi, Prezes Sądu Apelacyjnego w Mediolanie. Pani Sędzia przedstawiła swoje 
bogate doświadczenie w bezpośrednim stosowaniu unijnych przepisów antymonopolowych oraz 
organizację rozpatrywania spraw dotyczących prywatnego dochodzenia roszczeń związanych 
z naruszeniami konkurencji. Według prezentowanych danych rokrocznie mediolański sąd pro-
wadzi ok. 50. tego typu spraw. Omówiła też różnice w stosowaniu private enforcement przed i po 
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implementacji przywoływanej już dyrektywy. Ostatnie w tej sesji wystąpienie należało do dr Paolo 
Catallozziego, Sędziego włoskiego Sądu Najwyższego (Corte Suprema di Cassazione), który 
przedstawił wybór rozstrzyganych przez Sąd Spraw Antymonopolowych. 

Druga sesja dotyczyła relacji między prywatnym i publicznym egzekwowaniem prawa kon-
kurencji we Włoszech i w UE. Sesję moderował, wygłaszając też wystąpienie wprowadzające 
Roberto Chieppa, Sekretarz Generalny Prezydium Rady Ministrów, a wcześniej także Sekretarz 
Generalny AGCM. Zaapelował on, żeby nie traktować private i public enforcement jako odręb-
nych systemów prawa konkurencji, gdyż są to w istocie części jednego systemu, stąd wyma-
gana koordynacja między nimi. Podkreślił rolę prywatnego dochodzenia roszczeń w sprawach, 
w których organy antymonopolowe nie widzą interesu publicznego w podejmowaniu interwencji. 
Podobne stanowisko zajęła Maria Pilar Canedo z hiszpańskiego organu antymonopolowego, 
uznając zarazem private enforcement za jeden ze środków odstraszających, wspólnie z takimi 
instytucjami właściwymi dla public enforcement, jak nakładane na naruszycieli kary pieniężne. 
Prelegentka omówiła kluczowe kwestie problematyczne powstające na styku między prywat-
nym a publicznym wdrażaniem reguł konkurencji. Następnie w dyskusji udział wzięła Gabriella 
Muscolo, członek kolegium AGCM, zwracając m.in. uwagę na niejednakową wagę, jaką w art. 9 
dyrektywy  2014/104/UE nadano rozstrzygnięciom krajowych organów konkurencji i rozstrzyg-
nięciom wydanym w innym państwie członkowskim. Naruszenia prawa konkurencji stwierdzone 
w tych ostatnich nie muszą być uznawane za dowiedzione w sposób niezbity do celów powództwa 
o odszkodowanie. Zdaniem prelegentki, wynika to z braku pełnego, wzajemnego zaufania mię-
dzy państwami członkowskimi co do wydawanych w nich rozstrzygnięć. Kolejnym prelegentem 
był Dario Simeoli z włoskiej Rady Stanu (Il Consiglio di Stato). Tematem jego wystąpienia były 
zagadnienia interpretacyjne wokół dekretu legislacyjnego implementującego do prawa włoskiego 
dyrektywę nr 2014/104/UE. Sesję zakończyło wystąpienie dr Johannesa Holzwartha z Dyrekcji 
Generalnej ds. Konkurencji Komisji Europejskiej – wydziału ds. ECN oraz private enforcement, 
który przedstawił jak z perspektywy Komisji wyglądają mechanizmy koordynacji między private 
enforcement oraz public enforcement. Odnotował aktualne sprawy sądowe dotyczące tego za-
gadnienia. Wśród nich takie, które rozstrzygał TS (sprawa C-724/17 Skanska Industrial Solutions, 
C-637/17 Cogeco Communications), jak i rozstrzygane przez Trybunał EFTA (sprawa E-6/17 
Síminn, sprawa E-10/17 Nye Kystlink). Dr Holzwarth nie zgodził się ponadto z przypisywaniem 
private enforcement roli środka odstraszającego, a nie czysto kompensacyjnego.

Kolejny dzień konferencji otworzyła sesja poświęcona wdrażaniu private enforcement na 
obszarze UE. Poprowadził ją mec. Michele Carpagnano (Uniwersytet w Trydencie). Pierwszym 
panelistą był prof. Beniamino Caravita di Toritto z Uniwersytetu La Sapienza, który przybliżył te-
mat relacji między private enforcement a włoskim prawem konstytucyjnym. Podkreślił przy tym, 
że to prawo UE jest podstawowym źródłem obowiązywania reguł zarówno konkurencji, jak i legi-
tymizacji krajowego organu konkurencji. Wobec tego poszukiwanie konstytucyjnych źródeł prawa 
konkurencji traci na znaczeniu. Na tym tle przedstawił następnie refl eksje na temat konieczności 
uwzględniania przez organy antymonopolowe aspektów interesu publicznego innych niż ten leżący 
w ochronie konkurencji. Kolejny prelegent, sir Peter Roth (przewodniczący brytyjskiego Competition 
Appeal Tribunal), omówił strukturę sądownictwa antymonopolowego w Zjednoczonym Królestwie. 
Zauważył, że w sporach prywatnych opartych na prawie konkurencji Wielka Brytania jest obok 
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Holandii i Niemiec najpopularniejszą jurysdykcją (choć też najdroższą). Swoje stanowisko zobra-
zował danymi i przykładami z praktyki sądowej. Przypomniał, że przeciwko Mastercard wniesiono 
w Wielkiej Brytanii ponad 40 spraw, a przeciwko uczestnikom kartelu producentów ciężarówek 
wniesiono dotąd 10 spraw spośród ponad 50 w całej UE. Następnym mówcą był mec. Romain 
Maulin. Prelegent omówił zagadnienia prywatnego dochodzenia roszczeń we Francji, przypisując 
jego mniej spektakularny rozwój niż w niektórych innych jurysdykcjach, m.in. postawie krajowego 
organu antymonopolowego stojącego na stanowisku, że rozwój private enforcement nie powinien 
wystawiać na szwank publicznego wdrażania prawa konkurencji. Według prelegenta liczba spraw 
sądowych z tego zakresu nie przekracza sześćdziesięciu, przy czym prawie połowa dotyczy karteli. 
Po przerwie referat wygłosił sędzia Eduardo Pastor Martinez z sądu (Audiencia Provincial) w Walencji. 
Omawiając zagadnienia implementacji i stosowania dyrektywy 2014/104/UE w Hiszpanii, zwrócił 
między innymi uwagę na znaczną liczbę ok. 100 spraw z tego zakresu. Następnym mówcą była 
dr Franziska Weber z Uniwersytetu w Hamburgu. Tematem jej referatu były niemieckie doświadcze-
nia w zakresie prywatnego dochodzenia roszczeń. Odnotowała stale wzrastającą liczbę tych spraw. 
Omówiła też najważniejsze pojawiające się w nich problemy interpretacyjne. Sesję zakończyło wy-
stąpienie dr. Tilla Schreibera z Cartel Damages Claim. Bazując na doświadczeniu reprezentowanej 
fi rmy, wyjaśniał on przyczyny uznawania Holandii za najbardziej sprzyjającej wnoszeniu pozwów 
opartych na naruszeniu prawa konkurencji. 

Ostatnia sesja drugiego dnia konferencji poświęcona była spojrzeniu na private enforcement 
z perspektywy rynku. Sesję poprowadził Sekretarz Generalny AGCM, Filippo Arena. Pierwszy refe-
rat przedstawiła Aurora Saija ze stowarzyszenia Assonime. W jej referacie po raz kolejny w trakcie 
tej konferencji pojawił się temat (niejednolitych) funkcji publicznego i prywatnego wdrażania pra-
wa konkurencji. Przestrzegała ona przed kładzeniem nadmiernego nacisku na osiągnięcie efektu 
odstraszania i na upatrywanie takiej roli w private enforcement. Kolejny referat wygłosił dr Marco 
d’Ostuni, reprezentujący włoskie stowarzyszenie antytrustowe (Associazione Antitrust Italiana). 
Odniósł się on do zmian w prawie włoskim związanych z implementacją dyrektywy 2014/104/UE 
i wpływu tych zmian na wewnętrzną organizacje pracy prawników oraz relacji z AGCM. Podkreślił 
przy tym, że wiele rozwiązań, które pojawiły się w dyrektywie, było obecnych w prawie włoskim 
już w latach dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku. Następnym mówcą była mec. Irene de Angelis 
z banku Intesa Sanpaolo. Przedstawiła ona perspektywę przedsiębiorców na kwestie będące tema-
tem konferencji. Wskazała, że kierunek, w jakim zmierza orzecznictwo europejskie (np. w sprawie 
C-724/17 Skanska Industrial Solutions), skutkuje rozszerzaniem odpowiedzialności przedsiębiorstw, 
a dla prawnika wewnętrznego – utrudnieniem oceny rodzajów ryzyka na przedsiębiorstwie ciążą-
cych. Sesję zakończyło wystąpienie mec. Carlo Biasior z Centrum Badań i Ochrony Konsumentów 
(Centro di ricerca e tutela dei consumatori e degli utenti, Trento).

Trzeci i ostatni dzień konferencji wypełniły warsztaty fi rmowane przez Osservatorio Permanente 
sull’Applicazione delle Regole di Concorrenza, poprowadzone przez mec. Michele Carpagnano.

dr hab. Grzegorz Materna, prof. INP PAN
Zakład Prawa Konkurencji INP PAN; Kancelaria Hansberry-Tomkiel 
e-mail: g.materna@hansberrytomkiel.com
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Seminarium naukowe
pt. „Pomocnictwo jako szczególna forma uczestnictwa 

w antykonkurencyjnych porozumieniach – 
w świetle prawa UE i polskiego”,
Warszawa, 3 kwietnia 2019 roku

W dniu 3 kwietnia 2019 r. odbyło się zorganizowane przez Zakład Prawa Konkurencji INP PAN 
otwarte seminarium pt. „Pomocnictwo jako szczególna forma uczestnictwa w antykonkurencyjnych 
porozumieniach – w świetle prawa UE i polskiego”. Referaty podczas tego spotkania naukowe-
go wygłosili dr hab. Paweł Podrecki, prof. INP PAN, dr Katarzyna Wiese oraz dr hab. Grzegorz 
Materna, prof. INP PAN. 

Na wstępie prof. Grzegorz Materna (INP PAN) zwrócił uwagę na tendencję organów ochrony 
konkurencji do rozszerzania odpowiedzialności antymonopolowej ze względu na interpretację za-
kresu przedmiotowego porozumień ograniczających konkurencję, jak również ze względu na nowe, 
inne niż sprawstwo bezpośrednie, formy zjawiskowe tych praktyk, w szczególności pomocnictwo.

W swoim wystąpieniu prof. Paweł Podrecki (INP PAN) przedstawił zagadnienie nowych postaci 
grupowych praktyk ograniczających konkurencję. Z jednej strony, prelegent przypomniał dobrze 
znany podział oparty na pojęciach normatywnych w postaci form porozumień (umów, uzgodnień 
i uchwał) oraz ich rodzajów (np. porozumienia cenowe, kontygentowe czy też porozumienia za-
kazane ze względu na cel lub skutek). Z drugiej zaś – prof. Paweł Podrecki wskazał na oddzielną 
kategorię postaci porozumień, niemieszczących się w dwóch wcześniejszych podziałach. Jak 
wspomniał, pojawianie się nowych postaci porozumień jest w głównej mierze wynikiem rozwoju 
nowych, innowacyjnych modeli biznesowych, takich jak np. Uber. Defi niowanie nowych postaci 
porozumień wynika również z ustalenia odpowiedzialności innych osób, które nie są bezpośrednimi 
uczestnikami porozumienia, lecz w nich pośredniczą. Prelegent dokonał analizy odpowiedzialności 
„pośredniej” w oparciu o znane przypadki w prawie prywatnym, np. odpowiedzialność dostawców 
usług internetowych, odpowiedzialność pośredników za naruszenia praw własności intelektualnej 
oraz odpowiedzialność cywilnoprawna (np. pomocnictwo, podżeganie).

Następnie dr Katarzyna Wiese przedstawiła problematykę odpowiedzialności antymonopolo-
wej pomocników kartelu w świetle prawa UE. Zgodnie z praktyką decyzyjną Komisji Europejskiej, 
a także orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej brzmienie art. 101 ust. 1 TFUE 
nie ogranicza zakazu antykonkurencyjnych porozumień do „sprawczych” form udziału w tym 
porozumieniu. W związku z tym takie czynniki, jak obecność na rynku właściwym, na którym 
działają uczestnicy porozumienia, jak również ograniczenie własnej autonomii nie są relewantne 
w przypadku odpowiedzialności pomocników porozumienia. Prelegentka dokonała analizy testu 
odpowiedzialności antymonopolowej pomocnika wypracowanego w orzecznictwie TSUE, na który 
składają się następujące elementy: (i) zamiar; (ii) przyczynienie się własnym działaniem; (iii) do 
realizacji wspólnego antykonkurencyjnego celu; (iv) wiedza o działaniach innych uczestników 
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porozumienia; (v) lub możliwość przewidzenia ich działań i zgoda na ryzyko. Prelegentka wska-
zała na zbyt inkluzyjny zakres tych przesłanek (zbyt wiele przypadków można zakwalifi kować 
jako „przyczynienie się”) oraz brak przesłanki jakościowej, która mogłaby determinować zakres 
odpowiedzialności antymonopolowej. Zastosowanie tego testu nastręcza także problemów 
w przypadku praktyki decyzyjnej organów antymonopolowych, np. przesłanka zamiaru zanika 
i jest utożsamiana z wiedzą o kartelu.

Prof. Grzegorz Materna (INP PAN) przedstawił krytyczne uwagi dotyczące zastosowania 
unijnej koncepcji odpowiedzialności pomocników kartelu w postępowaniach antymonopolowych 
prowadzonych przed Prezesem UOKiK. W opinii prelegenta, prawo UE upatruje podstaw odpo-
wiedzialności antymonopolowej pomocników w interpretacji pojęcia „porozumienia” oraz koncepcji 
jednolitego i ciągłego naruszenia. Jednakże, w opinii prof. Grzegorza Materny, pomocnictwo stanowi 
raczej postać zjawiskową naruszenia, czyli odpowiedzialności podmiotów innych niż bezpośred-
ni uczestnik naruszenia. Przepisy ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów nie przewidują 
natomiast wprost odpowiedzialności pomocnika przedsiębiorców zawierających porozumienie 
ograniczające konkurencję. Przepisy ww. ustawy zakazują tylko bezpośredniego udziału przed-
siębiorcy w zakazanej praktyce, tj. zawarcia porozumienia ograniczającego konkurencję, nie zaś 
„przyczyniania się” przedsiębiorcy do zawarcia porozumienia przez innych przedsiębiorców lub 
„ułatwiania” innym przedsiębiorcom osiągnięcia antykonkurencyjnego skutku. Odpowiedzialność 
antymonopolową podmiotów pośrednio przyczyniających się do naruszenia ustawodawca odręb-
nie uregulował. Uczynił to jednak tylko wobec tzw. osób zarządzających (art. 6a uokik), nie zaś 
w sprawie pomocnictwa w kartelu ani w sprawie innych form zjawiskowych tych praktyk. Prelegent 
przywołał też zastrzeżenia dotyczące stosowania koncepcji pomocnictwa w aktualnym stanie 
prawnym (szczególnie wobec zasady określoności prawa). Uzasadniają one, aby w przypadku 
postępowań „wewnętrznych”, tj. prowadzonych wyłącznie na podstawie prawa krajowego, nie sto-
sować unijnej koncepcji odpowiedzialności pomocników kartelu w oparciu o prounijną wykładnię 
art. 6 uokik. W świetle orzecznictwa SN nie ma zresztą takiego wymogu1. Prelegent zauważył 
następnie, że w sprawach praktyk mogących wpływać na handel między państwami członkowskimi 
Prezes UOKiK stosuje art. 101 TFUE łącznie z art. 6 uokik, w ramach wyznaczonych przez art. 3 
ust. 2 rozporządzenia Rady nr 1/2003/WE z 16 grudnia 2002 r. w sprawie wprowadzenia w życie 
reguł konkurencji ustanowionych w art. 81 i 82 Traktatu WE (Dz.Urz. UE L 1 z 4 stycznia 2003, s. 1). 
Brak zastosowania art. 6 uokik w danej sprawie (w tym przypadku wobec pomocnika) wyklucza 
kompetencję Prezesa UOKiK do zastosowania również art. 101 TFUE przeciwko pomocnikowi.

Wygłoszone referaty dały pretekst do dyskusji z udziałem zgromadzonych słuchaczy. Jako 
pierwsza głos zabrała prof. dr hab. Małgorzata Król-Bogomilska (WPiA UW), która odniosła się 
do problematyki pomocnictwa w antykonkurencyjnym porozumieniu z perspektywy prawa karne-
go oraz z perspektywy zasady określoności naruszenia. Zdaniem prof. Król-Bogomilskiej unijna 
koncepcja pomocnictwa przypomina XIX-wieczną koncepcję znaną prawu karnemu, określa-
ną mianem koncepcji udziału w cudzym przestępstwie, z której wywiedziono także koncepcję 
sprawcy pośredniego. W prawie karnym tego typu koncepcje odpowiedzialności zostały jednak 
zastąpione zasadą odpowiedzialności indywidualnej oraz stworzono wyraźne prawne podstawy 

1 Np. wyr. SN z 9.08.2006 r., III SK 6/06, OSNP 2008/1-2/25; wyr. SN z 6.12.2007 r., III SK 16/07, OSNP 2009/1-2/31; post. SN z 24.09.2013 r., 
III SK 1/13, LEX nr 1380965.
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odpowiedzialności w przypadku popełnienia czynu w różnych formach zjawiskowych przestęp-
stwa. Tego rodzaju regulacje warto „przeszczepić” do prawa antymonopolowego i przyjąć wyraźną 
podstawę prawną odpowiedzialności za takie naruszenia, jak np. podżeganie lub pomocnictwo 
do kartelu. W tym zakresie, w jakim tworzy się w prawie antymonopolowym podstawy penaliza-
cji takich naruszeń zasada określoności naruszenia powinna być zasadą obowiązującą również 
w prawie antymonopolowym.

Następnie głos w dyskusji zabrał Jan Polański (UOKiK), który nie zgodził się z tezą zapre-
zentowaną przez prof. Grzegorza Maternę, że nie jest możliwym zastosowanie art. 101 TFUE bez 
jednoczesnego zastosowania art. 6 uokik. W przeciwnym wypadku zagrażałoby to skuteczności 
stosowania prawa konkurencji UE. Zdaniem J. Polańskiego, mogą występować przypadki, w których 
krajowa ustawa nie miałaby zastosowania do określonych praktyk ograniczających konkurencję, 
natomiast miałby zastosowanie art. 101 TFUE. Następnie wskazał, że w jego opinii zakaz poro-
zumień ograniczających konkurencję nie precyzuje jakiego konkretnie przedsiębiorcy on dotyczy 
(tj. czy dotyczy on tylko przedsiębiorcy obecnego na rynku naruszenia, czy również pomocnika). 
Należałoby przyjąć za orzecznictwem unijnym, że zakaz ten dotyczy wszystkich podmiotów, które 
mogłyby być zaangażowane w dane porozumienie, którego celem lub skutkiem jest ograniczenie 
konkurencji. Fakt, że ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów wprost przewiduje odrębną 
odpowiedzialność osób zarządzających (natomiast nie wskazuje wprost kategorii „pomocnika”) 
może wynikać z faktu, że jest to kategoria odrębna od pojęcia „przedsiębiorcy”. Natomiast w przy-
padku pomocników, zasadniczo mogą to być również inni przedsiębiorcy.

W odpowiedzi na pytania z sali o granice między uczestnikiem porozumienia a pomocnikiem 
prof. Grzegorz Materna wskazał, że niektórzy przedsiębiorcy określani mianem pomocników są 
zarazem bezpośrednimi uczestnikami kartelu, działającymi na rynku oddziaływania kartelu lub 
na rynku powiązanym i z tego względu zainteresowanymi sukcesem kartelu (tzn. realizacją jego 
antykonkurencyjnych skutków). Ich odpowiedzialność nie powinna budzić zastrzeżeń (np. uczest-
nicy porozumień typu hub and spoke). Natomiast, jeżeli pomocnik jest tylko dostawcą pewnych 
rozwiązań infrastrukturalnych, sprzętu lub usług (też informatycznych), stosowanie kryteriów po-
mocnictwa wypracowanych przez TSUE może dawać pretekst do niemal nieograniczonej inter-
pretacji, łącznie z podawanymi w literaturze przykładami taksówkarzy dowożących kartelistów na 
spotkanie czy też hotelarzy świadomie udostępniających pomieszczenia bezpośrednim uczestni-
kom nielegalnego porozumienia. Dlatego tak, jak stworzono wyraźne podstawy odpowiedzialności 
osób zarządzających, należałoby stworzyć wyraźną podstawę prawną odnośnie do pomocnictwa. 

Prof. Paweł Podrecki zastanawiał się czy odpowiedzialność pomocnika powinna mieć taki 
sam charakter, jak uczestników porozumienia. Niewątpliwie, stopień winy mógłby mieć odzwier-
ciedlenie w wymiarze kary. Następnie prof. Paweł Podrecki podał przykład udostępnienia algo-
rytmu cenowego (oprogramowania) przez danego przedsiębiorcę dla określonych sprzedawców 
(np. na Amazonie), czego potencjalnym skutkiem mogłoby być koordynowanie zachowań na rynku 
(wyrównywanie cen). W tym przypadku należałoby zastanowić się nad rozszerzeniem odpowie-
dzialności za tego typu świadome działania ograniczające konkurencję, co wymagałoby jednak 
stworzenia nowego testu odnośnie do oceny tego typu odpowiedzialności.

Mec. Agnieszka Stefanowicz-Barańska (Dentons) wskazała, że przykład taksówkarza czy 
hotelarza jako potencjalnego pomocnika kartelu jest jej zdaniem nietrafny, ponieważ nie zostałyby 
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wobec nich spełnione przesłanki testu wypracowanego przez TSUE, np. kryterium zamiaru 
oraz przyczynienia się własnym zamiarem do realizacji wspólnego antykonkurencyjnego celu. 
Orzecznictwo unijne mogłoby jednak dalej rozwinąć sformułowane kryteria odpowiedzialności, 
aby sprecyzować mogące pojawić się w praktyce wątpliwości (tzw. sytuacje graniczne). Jeżeli 
nie byłoby podstawy prawnej do ścigania pomocników (wypracowanej w orzecznictwie TSUE na 
gruncie interpretacji art. 101 TFUE), to również nie byłoby możliwości ścigania samych kartelistów. 
W opinii mec. Stefanowicz Barańskiej, defi nicja porozumienia z art. 101 TFUE odnosi się również 
do pomocników. Istnieje bowiem porozumienie między pomocnikiem a kartelistami, czego celem 
lub skutkiem jest ograniczenie konkurencji. 

Dr Katarzyna Wiese nie zgodziła się z powyższym poglądem. Jej zdaniem, w przypadku dzia-
łania pomocników nie można mówić o spełnieniu przesłanki ograniczenia konkurencji. Dopiero 
skoordynowane działanie kartelistów może wywoływać taki antykonkurencyjny skutek. Z jednej 
strony, należy zapewnić efektywność prawa konkurencji, z drugiej zaś – należy zapewnić okre-
śloność tego prawa. Ważąc jednak te dwie wartości, dr Katarzyna Wiese opowiedziała się za 
potrzebą zapewnienia określoności prawa. W sytuacji, gdy nie ma wyraźnej podstawy prawnej, 
a orzecznictwo TSUE „rozmywa” zakres defi nicyjny koncepcji porozumienia, trudno uznać, że 
sama efektywność prawa konkurencji UE mogłaby uzasadnić odpowiedzialność pomocników.

Artur Szmigielski
Zakład Prawa Konkurencji INP PAN
e-mail: a.szmigielski@inp.pan.pl
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Will we face changes of approaches to vertical restraints
(from the Volume Editor)

ARTICLES

Marta Banaś, Mikołaj Piaskowski, From the judgment in the Pierre Fabre case to the decision 
in the Guess case. An attempt to defi ne the status quo regarding restraints related to online 
distribution while waiting for the results of the review of vertical block exemptions
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legalization 
III. Anticompetitive agreements – agreements prohibited by object and by effect 
IV. Selective distribution in the assessment of the Commission and national competition authorities 
 1. Pierre Fabre and a total ban on online sales
 2. Report – analysis of online trade 
 3. Coty – a chance for a new approach 
 4. ASICS and the most serious restrictions of competition – a return to Pierre Fabre?
 5. An approach to restraints in selective distribution after Coty and Asics
 6. Guess as a buckle pinning together previous refl ections 
V. Restrictions of competition by object in selective distribution – summary
 1. Introduction
 2. Review of conclusions
 3. Restriction by the object in one country?
VI. Product and selective distribution – a need for a clear conclusion 
Summary: Alongside the popularity growth of selective distribution systems, the evaluation of 
the admissibility and risks related to restrictions, especially in the Internet, imposed by suppliers 
onto distributors becomes more of a current issue. This paper analyses the approach to this 
problem expressed by competition authorities and courts starting from the Pierre Fabre case and 
to the most recent Guess case. It also aims to show the key issues that should be considered 
within the consultation process conducted by the Commission related to Regulation 330/2010 
and the related Guidelines. 
Key words: Asics; Coty; Guess; selective distribution; restrictions by object; Pierre Fabre; platforms; 
block exemption.
JEL: K21
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Wojciech Łyszczarz, Distribution models of electronic contents on the example of e-books 
Table of contents:
I. Introduction
II. General characteristics of the market
III. Relevant markets
 1. Defi ning a relevant market in EU law 
 2. Defi ning a relevant market in the decisional practice of the UOKiK President
 3. Defi ning a relevant market in decisions of the Department of Justice
IV. Distribution models
 1. Wholesale model
 2. Agency model
 3. Self-publishing
V. Anticompetitive agreement of the ‘Big Five’ publishers and Apple 
 1. USA – Department of Justice
 2. EU – European Commission
 3. Canada – Commissioner for Competition
VI. Threats for competition
 1. Growth and stabilisation of retail prices of e-books
 2. Anticompetitive agreements on a higher distribution level 
 3. Most Favourite Nation clause (MFN)
VII. Summary
Summary: E-books can be distributed via Internet platforms according to two principal models. On 
one hand, a wholesale model can be applied, where e-books are sold to retailers at a wholesale 
price for further re-sale, the retail prices of which are freely set by the retailers. On the other hand, an 
agency model can be used, where the retailer acts as an intermediary in e-book sales and charges 
a commission from the publisher. Experiences of the US and European competition authorities 
show that application or change of the distribution model can have negative consequences in the 
area of competition law. This article presents the question of e-book distribution on the example 
of Apple and the world’s largest publisher of e-books.
Key words: agent; retail price; agency model; distribution models; competition law.
JEL: K21

Fabian Elżanowski, Online sale restrictions in franchising agreements 
Table of contents:
I. Introduction
II. The economic nature of franchising
III. Ancillary restraints doctrine as a tool of assessment of franchising agreements
IV. Online sale restrictions
V. Summary
Summary: The rules applicable to franchising agreements under EU competition law are the 
main focus of this article. This publication elaborates on the economic nature of franchise 
distribution systems and the regulatory framework in place. The application of the ancillary 
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restraints doctrine to franchising agreements is reviewed. The article outlines recommended 
changes to EU competition policy with respect to restrictions on online sale in franchise distribution 
systems.
Key words: franchising; franchising agreements; vertical restraints; online distribution.
JEL: K21

Joanna Kruk-Kubarska, Distribution agreements in the EU: restrictions of competition 
in IPR clauses
Table of contents:
I. Introduction
II. Contractual restrictions of a licence 
III. Possibility of application of competition law towards IPR clauses 
 1. Collision Directive. Scope of IPR and the impact of a practice on competition 
 2. National law and EU law
 3. Conclusion
IV. IPR clauses potentially restricting competition 
 1. Territorial restrictions of a licence Exclusivity of a licence
 2. Prohibition of use of competitive IPRs
 3. Obligation to non-contest the validity of IPR 
 4. Restraints of advertising in search engines 
V. Conclusions
Summary: The paper discusses typical contractual clauses related to IPR that appear in distribution 
contracts in the European Union, and which might amount to a restriction of competition. The 
paper covers, among others, the accepted method of analysis of, applicable in parallel, national 
regulations concerning IPR and EU competition law, as well as the conditions for the exemption 
from the prohibition of competition restricting agreements. The aim of the paper is to present these 
issues in the light of the decisional practice of the European Commission and the jurisprudence 
of EU courts. 
Key words: anticompetitive clauses; exclusive nature of IPR; special object of protection 
by IPR. 
JEL: K21 

Magdalena Kowalczuk-Szymańska, Pre-contractual disclosure obligation in a franchise 
agreement. Comparative legal analysis based on Polish legislation and selected jurisdictions
Table of contents:
I. Defi nition of a franchise agreement under Polish law
II. Pre-contractual disclosure obligation under Polish law
 1. General principles
 2. Requirements for a foreign franchisor
III. Different approach to pre-contractual disclosure obligations in selected jurisdictions
 1. General remarks
 2. Franchise in Germany
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 3. Franchise in the United Kingdom
 4. Franchise in the Russian Federation
 5. Franchise in Italy
 6. Franchise in the United States of America
IV. Summary
Summary: The article focuses on the presentation of the issue of pre-contractual disclosure 
obligation in franchisor – franchisee relations and distribution systems based on a franchise 
agreement. The author presents not only the approach to this subject matter under Polish 
law, but also the regulations in force in other jurisdictions, both in Europe and worldwide. The 
analysis of different national legislation, sometimes also at the domestic level (United States 
of America), makes it possible to assess which of the models seems to be the most suitable 
for the principle of fair play in business, balancing the interests of both parties of the franchise 
relationship. 
Key words: franchise agreement; pre-contractual disclosure; franchise as a distribution system; 
foreign franchisor.
JEL: K12; K21

Olga Sztejnert-Roszak, Termination of a distribution agreement
Table of contents:
I. Introductory remarks
II. Distribution contract and methods to terminate it. Lack of conditions regarding ‘form’ 
III. Terminating a distribution contract by mutual consent 
IV. Terminating a distribution contract by notice, without providing a reason
 1. Introductory remark
 2. Poland
 3. European Union
 4. Belgium
 5. The Netherlands
 6. Austria
 7. Germany
 8. Factors determining the notice period – an attempt of summing up
V. Executing a distribution contract during a notice period 
VI. Contractual exclusion of earlier termination of a time-limited distribution contract 
VII. Terminating a distribution contract before the expiry of the notice period
 1. Admissibility of contractual clauses 
 2. Draft Common Frame of Reference (DCFR) rule – mandatory rule
 3. Regulations of the Civil Code
VIII. Summary
Summary: The subject of the article is to analyze the issue of the possibility and mode of termination 
of a distribution agreement concluded under Polish law, which is an unnamed contract in the 
meaning of Polish civil law. Distribution agreements, often concluded in an informal manner, do not 
provide for reasons for their termination, either by notice or immediately. However, their termination 
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is possible, although it is disputable in Polish literature, for example, whether a distribution contract 
concluded for an defi nite term can be terminated upon notice before the expiry of the period for 
which it was concluded, and whether the general provisions of the Polish Civil Code provide for 
the possibility of immediate termination of a distribution contract, and in particular – whether it is 
possible to withdraw from such a contract.
The article contains references to European jurisdictions regarding reasonable termination notice 
of a distribution agreement and the grounds on the basis of which such notice should be given. 
It also notes the impact of the Draft Common Frame of Reference on shaping the rights and 
obligations of the parties to a distribution agreement.
Key words: distribution agreement; distribution contract; termination of the distribution agreement; 
reasonable termination notice.
JEL: K12; K21

Eliza Iwaniszyn, Joint selling groups as a potential counterweight of purchasing power 
of joint purchasing groups
Table of contents:
I. Introduction
II. Joint selling and joint purchasing groups – general concepts, national, EU and American 

perspective 
 1. Joint purchasing groups
 2. Joint selling groups
III. Areas of analysis on the admissibility of establishing joint selling groups
 1. Features of a relevant market
 2. Features of an agreement
 3. Sellers’ behaviours
IV. Circumstances in which establishing joint selling agreements should be considered 
V. Concluding remarks
Summary: Joint selling agreements (alliances) remain one of the least popular topics in antirust 
literature. As a rule, they are acceptable under current regulations, however their practical application 
is subject to numerous restrictions and concerns. This article is an attempt to take up on a rather 
diffi cult legal subject matter which, in the era of progressive consolidation of entrepreneurs, 
may have considerable practical signifi cance. The article includes, fi rst of all, a quick look at the 
regulation of purchasing and sales groups from the United States, EU and Polish perspective. 
Secondly, it presents the areas of the largest antitrust risks and opportunities for potential 
circumstances in which it is worth undertaking the in-depth analysis of the conclusion of joint selling 
agreements.
Key words: joint selling agreements; strategic alliances; purchasing groups; horizontal agreements; 
joint selling; joint distribution.
JEL: K21
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CASE LAW REVIEWS

Jan Polański, On the analytical framework of ‘by object’ infringements. A comment on the 
30 August 2018 ruling of the Court of Appeals in Warsaw, case VII AGa 1114/18 (Ski Team) 
Table of contents:
I. Introduction
II. Case context
III. The ruling of the Court of Appeals
IV. The analytical framework established by the Court of Appeals
V. The analytical framework under EU law
 1.  The Court of Appeals wrongly assumes that market defi nition is indispensable to assess 

the economic context of the case
 2.  The Court of Appeals confuses the concept of ‘restriction by object’ with the concept of 

‘appreciability’
 3.  The Court of Appeals ‘mingles’ analytical frameworks established to deal with different 

types of infrigements
VI. Law and risk, rules and uncertainty
Summary: The article constitutes a critical comment on a ruling delivered by the Court of Appeals 
in Warsaw. In the ruling, the court disagreed with the position presented by the Polish Competition 
Authority according to which setting resale prices (RPM) in the case investigated by the Polish 
NCA amounted to an infringement ‘by object’ under Polish law. In its judgement, the Court of 
Appeals referred to EU case law and attempted to re-create the analytical framework used by 
EU courts to establish ‘by object’ infringements. The analysis conducted by the Court of Appeals 
may, however, raise doubts in the context of its actual conformity with EU law.
Key words: RPM; resale price; vertical agreements; anticompetitive object; anticompetitive effect.
JEL: K21

Antonina Falandysz-Zięcik, Bid rigging – a practical review of risks. Judgment of the Court 
of Competition and Consumers Protection of 8 November 2018, ref. XVII AmA 26/16 

Anna Żochowska-Sychowicz, Moment of initiation of antitrust proceeding – the moment of 
issuing or the moment of delivering a statement on initiating the proceeding? Judgment 
of the Court of Competition and Consumers Protection of 6 June 2018, ref. XVII AmA 48/15 

BOOK REVIEW

Frank Wijckmans, Filip Tuytschaever, Agata Jurkowska-Gomułka, Małgorzata Modzelewska 
de Raad, Olga Sztejnert-Roszak, Porozumienia dystrybucyjne w prawie konkurencji. Unia 
Europejska-Polska [Distribution agreements in competition law. European Union-Poland], 
Warszawa 2018 (Agata Jurkowska-Gomułka)
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Seminar ‘Aiding and abetting as a special form of participation in antitrust agreements – in 
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