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Instytucjonalne ukształtowanie systemu ochrony konkurencji
(od redaktorów prowadzących)

Przedstawiamy Państwu szósty w tym roku numer iKAR-a, który jest poświęcony problema-
tyce antymonopolowej.

Numer rozpoczyna się informacją o przyznaniu Nagrody Specjalnej CARS – Wielkiego Orła, 
prof. dr. hab. Andrzejowi Wróblowi, Sędziemu Sądu Najwyższego, a wcześniej Sędziemu Trybunału 
Konstytucyjnego za całokształt osiągnięć w sferze rozwoju prawa ochrony konkurencji. Uroczyste 
wręczenie Nagrody miało miejsce na Uniwersytecie Warszawskim w dniu 24 czerwca 2019 roku.

W prezentowanym numerze uwaga została poświęcona instytucjonalnemu ukształtowaniu 
systemu ochrony konkurencji. Waga tej problematyki jest istotna w związku z koniecznością 
transpozycji do prawa krajowego państw członkowskich UE dyrektywy 2019/1 z dnia 11 grudnia 
2018 r. mającej na celu nadanie organom ochrony konkurencji państw członkowskich uprawnień 
w celu skuteczniejszego egzekwowania prawa i zapewnienia należytego funkcjonowania rynku 
wewnętrznego (dyrektywa ECN+). Paweł Podrecki, Mateusz Mroczek i Katarzyna Menszig-Wiese 
przedstawiają argumenty przemawiające za potrzebą utworzenia w Polsce kolegialnego organu 
ochrony konkurencji. W ich opinii pozwoliłoby to na rozdzielenie w dziedzinie ochrony konkurencji 
kompetencji o charakterze inkwizycyjnym oraz orzeczniczym i przyczyniłoby się do wzmocnienia 
gwarancji sprawiedliwości proceduralnej w ramach prowadzonych postępowań, w tym szczególnie 
bezstronności i niezależności polskiego organu antymonopolowego. Wynikającym m.in. z dyrek-
tywy ECN+ wymogom w odniesieniu do niezależności organów antymonopolowych poświęcony 
został drugi artykuł. Małgorzata Kozak, poza przeanalizowaniem elementów składających się na 
pojęcie „niezależności organu”, poddała analizie dotychczasowe propozycje implementacji do 
krajowego porządku dyrektywy ECN+. Jej zdaniem, kształtowanie niezależności organu ochrony 
konkurencji nie może być dokonywane w oderwaniu od celów i funkcji realizowanych przez ten 
organ, a w szczególności musi uwzględniać kontekst zapewnienia skuteczności działania organu 
i ochrony praw proceduralnych przedsiębiorców, których działania organu dotyczą. Problematyce 
odpowiedzialności odszkodowawczej za naruszenie reguł konkurencji poświęcony jest artykuł Macieja 
Majewskiego. Autor stawia tezę, że ustawodawca, implementując dyrektywę 2014/104/UE z dnia 
26 listopada 2014 r. w sprawie niektórych przepisów regulujących dochodzenie roszczeń odszkodo-
wawczych z tytułu naruszenia prawa konkurencji państw członkowskich i Unii Europejskiej, objętych 
przepisami prawa krajowego, powinien był dostosować jej przepisy do rozwiązań funkcjonujących 
w krajowym porządku prawnym w obszarze publicznoprawnego egzekwowania reguł konkurencji. 
Jednocześnie zidentyfi kowane zostały konsekwencje przyjętego sposobu implementacji dla praktyki 
private enforcement w Polsce. W rezultacie sformułowany został postulat rozszerzającej wykładni 
pojęcia „kartelu” jako każdego porozumienia ograniczającego konkurencję bądź też przynajmniej 
jako każdego porozumienia kwalifi kowanego jako ograniczenie konkurencji ze względu na cel, 
którego co najmniej dwie strony są względem siebie konkurentami. Artykuł autorstwa Agnieszki 
Chudyby odnosi się do problematyki stosowania unijnego soft law w prawie ochrony konkurencji. 
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Przedstawione zostało samo pojęcie i charakter prawny „soft law” jako źródła prawa UE oraz wnioski 
wynikające z analizy orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości UE dotyczącego zakresu związania 
takimi aktami organów i sądów z rozróżnieniem płaszczyzny stosowania prawa unijnego i prawa 
krajowego. Zdaniem autorki, jakkolwiek stanowisko Sądu Najwyższego wskazuje na brak związa-
nia krajowych organów aktami unijnego prawa miękkiego, to zasadne jest wykorzystywanie takich 
aktów przynajmniej do prawnoporównawczej wykładni krajowych przepisów prawa konkurencji. 

Część poświęcona przeglądowi prawa i orzecznictwa zawiera opracowania dotyczące moż-
liwości ograniczenia zakresu odpowiedzialności za naruszenie zakazu stosowania antykonkuren-
cyjnych praktyk. Agata Zawłocka-Turno analizuje sposób, w jaki Komisja i Prezes UOKiK oceniają 
współpracę przedsiębiorców w toku postępowań antymonopolowych i wpływ tej współpracy na 
wysokość nakładanych przez oba te organy kar. Autorka zwraca uwagę, że bardzo szerokie 
stosowanie negocjacyjnego modelu egzekwowania prawa ochrony konkurencji ma także swoje 
negatywne skutki, wobec czego organy antymonopolowe powinny każdorazowo je rozważyć, nie 
skupiając się wyłącznie na potrzebie szybkiego zamknięcia danej sprawy. Natomiast Grzegorz 
Materna odnosi się do spornej kwestii czy wdrożenie przez przedsiębiorców programów compliance 
może być traktowane jako okoliczność łagodząca przy określaniu wysokości kary. W tym zakre-
sie autor opisuje wytyczne, które wydał włoski organ antymonopolowy – Autorita’ Garante della 
Concorrenza e del Mercato. Niniejszy numer zawiera także glosę do orzeczenia Sądu Najwyższego 
z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie I NSK 10/18 (Anyro), które niewątpliwie będzie miało istotne 
znaczenie dla zwalczania przez Prezesa UOKiK porozumień wertykalnych. Sąd Najwyższy wypo-
wiedział się bowiem co do obowiązku ustalania w decyzji Prezesa UOKiK wszystkich uczestników 
porozumienia wertykalnego oraz znaczenia poprawnego określenia rynku właściwego.

Numer kończy sprawozdanie z międzynarodowej konferencji ‘Judical Deference in Competition 
Law’ zorganizowanej w październiku zeszłego roku na Uniwersytecie Warszawskim przez CARS. 
Całodniowa konferencja była okazją do przeanalizowania nie tylko problematyki intensywności 
sądowej kontroli decyzji organów antymonopolowych w Polsce, lecz także wyzwań występujących 
w innych państwach Europy Środkowo-Wschodniej, w Zjednoczonym Królestwie, w systemie 
prawa unijnego oraz w Stanach Zjednoczonych.

Życzymy ciekawej lektury. 

Maciej Bernatt
Magdalena Gniadzik
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Nagroda Honorowa CARS 2019 – Wielki Orzeł 
– dla prof. dr. hab. Andrzeja Wróbla

Od 2012 roku przyznawana jest Nagroda CARS za wybitne osiągnięcia w nauce i prakty-
ce ochrony konkurencji i regulacji sektorowej. W latach 2012–2014 była ona przyznawana tylko 
za osiągnięcia w zakresie ochrony konkurencji. Za osiągnięcia w zakresie regulacji sektorowej, 
głównie w sektorach infrastrukturalnych (transportu, energetyki, poczty i telekomunikacji) jest ona 
przyznawana od 2015 roku – co drugi rok naprzemiennie z nagrodą antymonopolową. „Regulamin 
Nagrody” oraz „Lista bazowa” i „Lista Uprawnionych” są każdorazowo publikowane na stronie 
internetowej CARS (www.cars.wz.uw.edu.pl/Nagrody). 

W latach 2012–2017 Fundatorem Nagrody CARS był PKO Bank Polski. 

W dniu 23 marca 2016 r. Kapituła Nagrody CARS ustanowiła Ho-
norową Nagrodę CARS za całokształt osiągnięć naukowych i prak-
tycznych w dziedzinie prawa i ekonomii ochrony konkurencji i regulacji 
sektorowej. 

Pierwszą Honorową Nagrodę CARS (Wielką Sowę) otrzymał 
prof. dr hab. Stanisław Sołtysiński. W roku 2017 Nagroda Honorowa 
CARS (Wielka Sowa) została przyznana prof. Annie Fornalczyk, b. Pre-
zes Urzędu Antymonopolowego. 

W dniu 15 grudnia 2018 r. Kapituła Nagrody CARS przyznała Honorową Nagrodę CARS 
2019 (Wielkiego Orła) panu prof. dr. hab. Andrzejowi Wróblowi – Sędziemu Sądu Najwyższego 

– w latach 2011–2016 Sędziemu Trybunału Konstytucyjnego – za cało-
kształt osiągnięć w sferze nauki i praktyki ochrony konkurencji i regulacji 
sektorowej. Przewodniczący Kapituły, Prof. dr hab. Tadeusz Skoczny, 
stwierdził, że Prof. Andrzej Wróbel wniósł ogromny i niepowtarzalny wkład 
w rozwój polskiego i europejskiego prawa ochrony konkurencji i regulacji 
sektorowych, w szczególności gdy w latach 2004–2011 oraz 2017–2018 
orzekał w Izbie Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych 
SN, rozpoznając skargi kasacyjne i zagadnienia 
prawne w sprawach z zakresu ochrony konkurencji 

oraz regulacji telekomunikacyjnej, energetycznej i kolejowej.

Uroczyste wręczenie Nagrody odbyło się w dniu 24 czerwca 2019 r. 
w trakcie konferencji naukowej zorganizowanej na Wydziale Zarządzania 
UW przez CARS i CBKE UWr, poświęconej „Europejskiemu kodeksowi 
łączności elektronicznej – implementacji w prawie polskim”.
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Na prośbę prof. Tadeusza Skocznego, w imieniu Kapituły Nagrody, laudację wygłosił czło-
nek Kapituły, Sędzia Sądu Najwyższego, prof. INP PAN dr hab. Dawid Miąsik. W rzeczywisto-
ści prof. Miąsik przygotował tę laudację w dwóch formach – wysoce poważnej oraz cudownie 
żartobliwej. 

W tej pierwszej formie, prof. Miąsik stwierdził, że prof. Andrzej Wróbel orzekał w Sądzie 
Najwyższym 28 lat. W okresie tym, według stanu w systemie komputerowym Sądu Najwyższego 
na dzień wręczenia Nagrody, był sprawozdawcą w 2325 orzeczeniach, z tego 241 w sprawach 
z zakresu ochrony konkurencji, konsumentów i regulacji (na 1052 rozstrzygnięte przez Izbę), 
w tym w 101 wyrokach i uchwałach (na 370 wydanych przez Izbę). Zaznaczyć należy, że spra-
wami tymi Dostojny Laureat zajmował się w latach od roku 2004 (kiedy trafi ały one do Izby Pracy, 
Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych, z przerwą na rok 2005, gdy sprawy przekazano 
do Sądu Apelacyjnego w Warszawie w celu rozpoznania apelacji od wyroków SOKiK) do roku 
2011 (kiedy został wybrany na Sędziego Trybunału Konstytucyjnego) oraz w latach 2017–2018 
(od powrotu do Sądu Najwyższego do przekazania tych spraw do właściwości innej jednostki or-
ganizacyjnej Sądu Najwyższego). Daje to bardzo dobry wynik ponad 25 spraw antymonopolowych 
i regulacyjnych rocznie (uzupełnianych o ok. 140 spraw ubezpieczeniowych i pracowniczych rocz-
nie) – spraw zawsze skomplikowanych i obszernych, a przy tym prawie zawsze jednostkowych. 
Prof. Dawid Miąsik nadmienił, iż choć Pan Sędzia, jako łączący służbę sędziowską z działalnością 
naukową, nie publikował prac z zakresu ochrony konkurencji i regulacji, to już z samej części argu-
mentacyjnej orzeczeń z jego udziałem w charakterze sprawozdawcy można byłoby skonstruować 
kilka monografi i.

Jako sędzia sprawozdawca Laureat wniósł ogromny wkład w wyjaśnienie wielu kluczowych 
instytucji prawa antymonopolowego i regulacyjnego, tych z zakresu zarówno prawa materialnego, 
jak i prawa procesowego. W obszarze prawa konkurencji można przykładowo wymienić takie kwe-
stie, jak: 1) istota poszczególnych nazwanych praktyk ograniczających konkurencję; 2) standard 
dowodowy przy weryfi kacji przesłanek usprawiedliwienia praktyki ograniczającej konkurencję; 
3) zasady wyznaczenia rynku właściwego; 4) pojęcie „przedsiębiorcy”; 5) krąg uczestników postę-
powania w sprawie porozumień ograniczających konkurencję; 6) bezprzedmiotowość postępowania 
antymonopolowego; 7) tzw. przedawnienie antymonopolowe. W obszarze prawa regulacyjnego 
na uwagę zasługują kwestie: 1) koncesji i odpowiedzialności za niewykonanie jej postanowień; 
2) zasady zmian decyzji taryfowych; 3) status różnego rodzaju komunikatów regulatorów jako 
decyzji administracyjnych; 4) ochrona odbiorców energii; 5) uszczegółowienie obowiązków re-
gulacyjnych. Dla ochrony zbiorowych interesów konsumentów istotne znaczenie miały wypowie-
dzi Sędziego dotyczące: 1) tzw. tożsamości klauzul abuzywnych; 2) reklamy ukrytej; 3) wzorca 
przeciętnego konsumenta; 4) zaniechania stosowania praktyki. Znaczną uwagę Sędzia Wróbel 
poświęcił także problematyce relacji między k.p.a. a postępowaniami szczególnymi, postępowa-
niem regulacyjnym a postępowaniem antymonopolowym, zasadom rozpoznawania spraw z za-
kresu ochrony konkurencji i regulacji, a przede wszystkim wpływowi uchybień proceduralnych na 
możliwość nakładania kar pieniężnych. Zasługą Sędziego jest też faktyczne „uwspólnotowienie” 
prawa konkurencji i regulacyjnego już nie w drodze posiłkowego stosowania standardu unijnego 
(jak miało to miejsce w okresie przedakcesyjnym), ale za pomocą mechanizmów stosowania 
prawa unijnego dostępnych sądowi krajowemu orzekającemu w sprawie unijnej.
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Przede wszystkim jednak pan Sędzia Andrzej Wróbel w swojej działalności orzeczniczej starał 
się rozwiązywać problemy merytoryczne (ok 45% spraw przyjętych do rozpoznania). Dostarczał 
wskazówek działania sądom niższych instancji, organom i stronom, identyfi kując linie orzeczni-
cze, a w ich ramach szczegółowe argumenty zasługujące na poparcie i podtrzymanie przez Sąd 
Najwyższy w ramach zapewnienia jednolitości orzecznictwa. Dbał też o wyważenia różnych in-
teresów, a w przypadku stwierdzenia wypaczenia intencji przyświecających określonej koncepcji 
interpretacyjnej niuansował linię orzeczniczą bądź „zarządzał zwrot przez rufę”. Co w przypadku 
sądowego liniowca mogło trochę potrwać. 

Podsumowując tę krótką laudację, prof. Dawid Miąsik wspomniał, że aż prosi się o żartob-
liwe nawiązanie do nazwiska Dostojnego Laureata i wręczanej mu nagrody: niby Wróbel, a taki 
z niego orzeł. Drogi Andrzeju – serdeczne gratulacje! Kontynuując ten ostatni wątek zaprezen-
tował zebranym członkom CARS oraz innym współpracownikom profesora Wróbla następujący 
uroczy wierszyk: 

Dawid Miąsik

Orzeł wróbla nie pokona

Przy śniadaniu i kolacji myślę ciągle o laudacji,
co Sędziemu mam wygłosić zanim zacznie Orła nosić.
Wypisałem więc kazusy, które Sędzia łupać musi, 
ale żadnej satysfakcji nie odniosłem z takiej akcji,
no bo co tu – będę szczery – mówią komu te numery?
A poza tym, widzę z bliska, rzecz to jednak oczywista:
kiedy wokół sygnatury, nie pomogą weny chmury,
zaś Profesor CARS-u szef limit czasu dał malutki.
Więc w rozterce pogrążony idę do mądrzejszej głowy,
Jak rozpocząć wystąpienie? Motyw: Wróbel z Orłem jest na scenie.
Na to rzecze mądra głowa takie o to cztery słowa:
„Orzeł wróbla nie pokona”. 
Tak, to dobry jest początek, więc rozwijam dalej wątek:
Orzeł Wróbla nie pokona. Ten go trzyma dziś w swych szponach.
Jaki powód jest sukcesu? Mamy wyrok w sprawie interesu,
kilka też o aksjologii, którą cenił Sędzia Drogi.
Ważył cele monopolu, by nie doszło do ich karambolu
z dobrobytem konsumentów i rozwojem cud talentów.
Eksploatacje i wykluczenia sądził Sędzia bez patrzenia,
czy przesłanki są przedsądu zgotowane do osądu:
dworce, porty i paszporty, nieczystości wszelkie sorty.
Interchange zaś bankowe porozbijał o standardy nowe.
Prezes aż do dziś się kurczy, kiedy słyszy „Jajotwórcy!”,
co to z rynkiem powiązani, na którym mieli być badani,
choć blokować nic nie chcieli, z nadużyciem problem mieli.
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Kiedy o nagrodzie mowa, to Sędziego tęga głowa
regulację ukochała i styk z sądem wyjaśniała.
Dużo więc kodeksów różnych, świadectw pochodzenia próżnych, 
zmian decyzji taryfowych, zwolnień z obowiązków komunikatowych,
zawarć umów odmówienia i terminy przedawnienia.
Z Unią Sędzia też był w zmowie, co się sankcją karną zowie.
Stąd pytania do Brukseli, o tych co by numer przenieść chcieli,
o decyzje z niestwierdzeniem oraz braki z tłumaczeniem.
Orzeł Wróbla nie pokona. Tyle przecież już dokonał. 

Prof. dr hab. Tadeusz Skoczny
Dyrektor CARS
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I. Wstęp

W 2020 roku minie 30 lat od wejścia w życie ustawy o przeciwdziałaniu praktykom monopo-
listycznym (Dz.U. 1990 Nr 14, poz. 88) – pierwszego, nowoczesnego aktu prawnego tworzącego 
system publicznej ochrony konkurencji w Polsce. Przyjęty wówczas model centralnego organu ad-
ministracji państwowej (rządowej) egzekwującego prawo konkurencji – Urzędu Antymonopolowego, 
a następnie Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów – w swych zasadniczych za-
łożeniach utrzymał się do dziś. Jubileusz 30-lecia polskiego prawa ochrony konkurencji można 
wykorzystać jako dobrą okazję do zastanowienia się nad instytucjonalnym modelem jego egzekwo-
wania i do dyskusji nad rozwiązaniami, które mogłyby usprawnić jego funkcjonowanie w obliczu 
dynamicznie zmieniających się realiów gospodarczych, a przy tym w jeszcze większym stopniu 
zagwarantować poszanowanie dla zasad praworządności. Niniejszym artykułem chcemy zatem 
na nowo rozpocząć debatę nad formą instytucjonalną polskiego organu ochrony konkurencji.

W naszej ocenie model, w którym Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów kon-
centruje ogół funkcji inkwizycyjnych i orzeczniczych, stanowi rozwiązanie ustrojowe, które można 
zmienić w celu podwyższenia stopnia ochrony praworządności oraz szeroko rozumianego inte-
resu publicznego. Postulujemy otwarcie dyskusji nad zastąpieniem obecnego jednoosobowego 
organu – organem kolegialnym, który na potrzeby niniejszego artykułu jest określany jako Komisja 
Ochrony Konkurencji. Nasza propozycja nie jest bynajmniej pomysłem nowatorskim. Rozdzielenie 
funkcji orzeczniczych od dochodzeniowych organu ochrony konkurencji było bowiem postulowane 
na przełomie wieku (Janusz, Sachajko i Skoczny, 2001, s. 198 oraz przypis 65). Głosy wzywa-
jące do takiej zmiany nie ucichły także w ostatnich latach (Skoczny, 2011, s. 97) i były obszernie 
referowane w literaturze (Stefaniuk, 2010, s. 59). Przedstawiciele nauki postulowali nadto zmia-
nę krajowego organu ochrony konkurencji na organ kolegialny (Skoczny, 2011, s. 97; zob. także 
Bernatt, 2012, s. 96 i wskazane tam piśmiennictwo; Bernatt, 2019, s. A17), także w kontekście 
kontroli koncentracji (Dudzik, 2015, s. 41). Proponowane przekształcenie nie będzie więc miało tak 
nowatorskiego charakteru, lecz będzie stanowiło odpowiedź na formułowane od dawna oczekiwa-
nia względem wewnątrzorganizacyjnego rozdzielenia funkcji i zasad podejmowania decyzji przez 
organ ochrony konkurencji. O ile jednak dotychczas problem ten był przede wszystkim rozważany 
w kategoriach teoretycznych postulatów i krytyki dotyczącej rozwiązań ustrojowych, o tyle w ni-
niejszym artykule zaprezentowane zostaną konkretne konstrukcje prawne, które, z jednej strony, 
wychodzić będą naprzeciw standardom konwencyjnym oraz wymogom dyrektywy Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2019/1 z dnia 11 grudnia 2018 r. mającej na celu nadanie organom 
ochrony konkurencji państw członkowskich uprawnień w celu skuteczniejszego egzekwowania 
prawa i zapewnienia należytego funkcjonowania rynku wewnętrznego (Dz.Urz. UE L 11/3; dalej: 
dyrektywa ECN+), z drugiej zaś – będą brały pod uwagę realne możliwości zmiany modelu insty-
tucjonalnego egzekwowania prawa konkurencji w Polsce. Proponowany model ma stąd charakter 
pragmatyczny, a nie akademicki, i stanowi propozycję kompromisową, której założenia byłyby – 
naszym zdaniem – możliwe do implementacji, nawet jeśli zgłaszane od lat postulaty nie zostałyby 
w ten sposób w pełni zaspokojone.

Poniższe rozważania uporządkowane są w następujący sposób. W pierwszej kolejności 
wyjaśniona zostanie doniosłość problemu instytucjonalnego ukształtowania krajowych organów 
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ochrony konkurencji (II). Następnie przedstawiony zostanie funkcjonujący obecnie w Polsce model 
monokratyczno-monistyczny, w którym Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów łączy 
funkcje orzecznicze i inkwizycyjne w sprawach praktyk ograniczających konkurencję. W tej części 
zwrócimy uwagę na najistotniejsze defi cyty wybranego przez polskiego ustawodawcę modelu (III). 
Opierając się na tych spostrzeżeniach, zaprezentujemy następnie propozycje zmian ustrojowych, 
które pomogłyby zadośćuczynić postulatom zapewnienia niezależności i bezstronności organu (IV) 
i przedstawimy argumenty, które przemawiałyby za przekształceniem polskiego organu ochrony 
konkurencji w organ kolegialny (V).

II. Znaczenie wyboru modelu instytucjonalnego egzekwowania 
prawa konkurencji

Efektywność egzekwowania materialnego prawa konkurencji jest ściśle powiązana z właści-
wym ukształtowaniem instytucjonalnym organów powołanych dla tego celu oraz wyposażeniem 
ich w odpowiednie instrumenty prawne. Prawo materialne, bez odpowiedniego ukształtowania 
modelu ustrojowego i zasad proceduralnych, nie jest bowiem w stanie doprowadzić do osiągnię-
cia celów, które legły u podstaw jego uchwalenia. Unijne prawo konkurencji nie narzuca jednak 
państwom członkowskim jednego modelu instytucjonalnego, respektując w tym zakresie ich au-
tonomię proceduralną (por. Kowalik-Bańczyk, 2012, rozdz. IX). Art. 35 rozporządzenia 1/20031 
wymaga jedynie, aby państwa członkowskie wyznaczyły organy odpowiedzialne za stosowanie 
art. 101 i 102 TFUE w sposób, który zapewni skuteczne wykonanie przepisów tego rozporządzenia. 
Wyraźnie dopuszczone jest nadto powierzenie egzekwowania unijnego prawa konkurencji orga-
nom administracyjnym, a nie jedynie sądom. Egzekwowanie krajowego prawa konkurencji przez 
poszczególne państwa także nie podlega w aspekcie instytucjonalnym harmonizacji. W efekcie 
w państwach UE funkcjonują obecnie różne modele – sądowe i administracyjne, a wśród tych 
ostatnich – szeroki katalog podtypów obejmujący ustanowienie dwóch niezależnych organów 
(model dualistyczny), rozdzielenie funkcjonalne zadań w ramach jednego organu, powierzenie 
egzekwowania prawa konkurencji kolegialnym organom administracyjnym oraz najrzadszy, funk-
cjonujący w Polsce, model monokratyczno-monistyczny, w którym ogół kompetencji inkwizycyjnych 
oraz orzeczniczych spoczywa w ręku jednego organu.

Konsekwencją wyboru określonego modelu jest osiągnięcie w większym lub mniejszym 
stopniu równowagi pomiędzy gwarancją sprawiedliwości proceduralnej a potrzebą zapewnienia 
niezakłóconej konkurencji na rynku krajowym i rynku wewnętrznym UE. Jeżeli jednak spojrzy się 
na tę kwestię bardziej krytycznie, czytelnym stanie się, że w rzeczywistości omawiane zagadnie-
nia mają istotnie większą doniosłość – właściwe określenie kompetencji inkwizycyjnych i orzecz-
niczych może bowiem być rozstrzygające dla oceny czy dany model czyni zadość wymaganiom 
Europejskiej Konwencji Praw Człowieka (zamiast wielu zob.: Wils, 2014). Art. 6 ust. 1 EKPC 
stanowi bowiem, iż każdy ma prawo do sprawiedliwego i publicznego rozpatrzenia jego sprawy 
w rozsądnym terminie przez n i e z a w i s ł y  i  b e z s t r o n n y  sąd ustanowiony ustawą przy 
rozstrzyganiu o jego prawach i obowiązkach o charakterze cywilnym albo o zasadności każdego 
oskarżenia w wytoczonej przeciwko niemu sprawie karnej. Należy w tym miejscu przypomnieć, 

1 Rozporządzenie Rady (WE) nr 1/2003 z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie wprowadzenia w życie reguł konkurencji ustanowionych w art. 81 
i 82 Traktatu, OJ L 1, 4.1.2003, p. 1–25.
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iż zgodnie z dominującym poglądem postępowanie w sprawie praktyk ograniczających konku-
rencję winno być postrzegane jako postępowanie o charakterze quasi-karnym (Bernatt, 2012, 
s. 87; 2011, s. 266; Błachnio-Parzych, 2012, s. 54; por. Król-Bogomilska, 2013, s. 202, 225 i n., 
472; zob. także neutralnie: Baran i Doniec, 2012, s. 251 i n.), czego konsekwencją jest potrzeba 
zapewnienia wyższego standardu sprawiedliwości proceduralnej, zbliżonego do respektowanego 
w sprawach z obszaru tradycyjnego prawa karnego. Kwestia ta została rozstrzygnięta w szeroko 
komentowanym wyroku w sprawie Menarini2, w którym ETPC potwierdził kwalifi kację postępo-
wania antymonopolowego jako zbliżonego do postępowania karnego z uwagi na spełnienie tzw. 
przesłanek Engel3. Stwierdzając brak naruszenia art. 6 ust. 1 EKPC, Trybunał wskazał, iż nałoże-
nie kary przez niezależny organ administracyjny było dopuszczalne, gdyż jego decyzja podlegała 
weryfi kacji przez sąd dysponujący pełną jurysdykcją. Konsekwencją uznania spraw dotyczących 
praktyk ograniczających konkurencję za sprawy o charakterze co najmniej zbliżonym do karnych 
jest więc, co do zasady, obowiązek zapewnienia stronom prawa do jawnej i publicznej rozprawy 
przed organem mającym cechy sądu w rozumieniu EKPC – tj. organem niezależnym od władzy 
wykonawczej i instytucjonalnie bezstronnym. Ograniczenia w tym zakresie muszą być postrze-
gane jako wyjątek (podobnie Bernatt, 2011, s. 269).

W związku z uchwaleniem dyrektywy ECN+ zarysowane powyżej wątpliwości słusznie 
ponownie stały się w kręgach akademickich przedmiotem dyskusji. Tym razem jednak istota 
problemu zasadza się nie wokół zakresu praw podstawowych przedsiębiorców będących stroną 
postępowania, ale dotyczy szerszej płaszczyzny instytucjonalnej oraz – co szczególnie istotne 
– koherencji systemu egzekwowania prawa konkurencji na rynku wewnętrznym UE. Wprawdzie 
dyrektywa ECN+ nie narzuca państwom członkowskim konkretnego modelu instytucjonalnego, 
który miałby być wdrożony w ramach jej implementacji, ale pośrednio może ona wpłynąć na 
sposób ukształtowania wewnętrznego funkcjonowania krajowych organów ochrony konkurencji. 
Dyrektywa daje, po pierwsze, wyraz założeniu, iż rozbieżności w funkcjonowaniu i zakresie gwa-
rancji sprawiedliwości proceduralnej mogą negatywnie oddziaływać na spójność całego systemu 
egzekwowania prawa konkurencji UE. Po drugie zaś, dyrektywa explicite wiąże skuteczność i jed-
nolitość stosowania art. 101 i 102 TFUE z niezależnością operacyjną krajowych organów ochrony 
konkurencji (vide motyw 17), stawiając wymagania co do bezstronności i niezależności organów 
egzekwujących prawo konkurencji. Można więc sądzić, że zanim upłynie czas na implementa-
cję dyrektywy (tj. do dnia 4. lutego 2021 r.), koniecznym stanie się szczegółowa analiza obecnie 
obowiązującego w Polsce systemu i rozważenie czy nie są wymagane zmiany, w szczególności 
w zakresie funkcjonowania organu egzekwującego prawo konkurencji w Polsce. 

III. Monokratyczno-monistyczny organ ochrony konkurencji
W obecnie obowiązującym w Polsce modelu egzekucję całego systemu ochrony konku-

rencji i konsumentów sprawuje w Polsce jednoosobowo Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji 
i Konsumentów jako centralny organ administracji rządowej. Nadzór nad jego działalnością spra-
wuje Prezes Rady Ministrów, który również powołuje Prezesa UOKiK spośród osób wyłonionych 

2 Wyr. ETPC z dnia 27.09.2009 r. w sprawie A. Menarini Diagnostics S.r.l. v. Italy, baza Hudoc 43509/08.
3 Wyr. ETPC z dnia 8.06.1976 r. w sprawie Engel i in. v. Holandii, baza Hudoc 5100/71, 5101/71, 5102/71, 5354/72, 5370/72, nb. 82; zgodnie z tym 
wyrokiem dla rozstrzygnięcia czy dana sprawa ma charakter karny w rozumieniu art. 6 ust. 1 EKPC istotne są następujące przesłanki: a) klasyfi kacja 
czynu w prawie krajowym; b) natura naruszenia oraz c) poziom surowości kary.
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w drodze otwartego i konkurencyjnego naboru. W toku prac legislacyjnych nad ostatnią nowelizacją 
ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów rozważano jednak usunięcie konkursowego trybu 
wyboru piastuna urzędu, co spotkało się z zasadną krytyką środowisk akademickich i prawni-
czych w toku konsultacji społecznych (zob. w szczególności: Stowarzyszenie Prawa Konkurencji, 
2018, s. 3). Ostatecznie propozycje te zniknęły jednak z projektu ustawy nowelizującej4.

Od strony formalnej wszelkie działania Prezesa UOKiK w sferze ochrony konkurencji, w tym 
w szczególności wszczynanie postępowań, prowadzenie postępowania dowodowego (sfera in-
kwizycyjna) oraz wydawanie decyzji administracyjnych (sfera orzecznicza) realizowane są jed-
noosobowo. W praktyce działalność Prezes UOKiK wykonywana jest przez pracowników UOKiK, 
którzy podejmują określone czynności w toku postępowań. Projekt ostatecznej decyzji Prezesa 
UOKiK jest więc przygotowywany przez osoby odpowiedzialne za prowadzenie całego postępo-
wania przy akceptacji dyrektorów departamentów odpowiedzialnych za ochronę konkurencji lub 
kontrolę koncentracji. Po przejściu konsultacji z Departamentem Prawnym i Departamentem Analiz 
Rynku projekt orzeczenia jest przekazywany Prezesowi UOKiK, do którego kompetencji należy 
wydanie decyzji. Można więc racjonalnie twierdzić, iż sposób procedowania spraw w ramach 
organizacji UOKiK podporządkowany jest polityce konkurencji oraz wytycznym formułowanym 
przez piastuna organu i przekazywanym w strukturach organu. 

W przeszłości podnoszono, iż taki sposób funkcjonowania polskiego organu ochrony konku-
rencji pozwala na osiągnięcie homogeniczności oraz koherencji w decyzjach dotyczących praktyk 
ograniczających konkurencję, a także ich prawne i ekonomiczne wyważenie (Krasnodębska-Tomkiel, 
2010). Takie stanowisko jest naturalnie trafne, gdy odnosi się je do problemu konsekwencji działa-
nia organu oraz przewidywalności jego rozstrzygnięć. Równocześnie jednak zarysowany powyżej 
sposób funkcjonowania polskiego organu ochrony konkurencji może budzić istotne zastrzeżenia, 
gdy postawi się pytanie o standardy konwencyjne.

Podstawowym problemem, który można zidentyfi kować na gruncie obecnie obowiązujących 
przepisów ustrojowych, jest brak gwarancji instytucjonalnych niezależności organu. W literaturze 
krytykowane jest w szczególności poddanie Prezesa UOKiK nadzorowi ze strony Prezesa Rady 
Ministrów oraz powierzenie mu także wyboru Prezesa UOKiK (Król-Bogomilska, 2009, s. 5). 
W takich okolicznościach nie można, abstrakcyjnie oceniając, wykluczyć, iż wybór podyktowany 
będzie nie obiektywną oceną kryteriów, ale przewidywaną relacją w kierunku działania w sposób 
odpowiadający oczekiwaniom polityki konkurencji danego rządu. Określenie kompetencji nad-
zorczych Prezesa Rady Ministrów może również negatywnie oddziaływać na niezależność dzia-
łania organu w sferze jego właściwości. Ryzyko budzącego kontrowersje wpływu jest widoczne 
w kontekście braku obecnie w ustawie zamkniętej listy przypadków, w których dopuszczalne jest 
odwołanie Prezesa UOKiK. Prezes Rady Ministrów może więc w każdej chwili odwołać piastuna 
organu, szczególnie w sytuacji, gdy sposób wykonywania przez niego powierzonych zadań nie 
będzie spójny z bieżącymi celami politycznymi lub gospodarczymi rządu.

Bezstronność polskiego organu ochrony konkurencji jest z kolei kwestionowana z uwagi 
na okoliczność, iż Prezes UOKiK pełni jednocześnie funkcję dochodzeniową, oskarżycielską 

4 Na moment składania niniejszego artykułu nowelizacja uokik została uchwalona przez Sejm i przekazana do Senatu RP: http://orka.sejm.gov.pl/
opinie8.nsf/nazwa/3542_u/$fi le/3542_u.pdf.
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i orzeczniczą, przy braku wewnętrznego rozdzielenia działań w ramach struktur organu (Bernatt, 
2011, s. 269 i n.). 

O ile w innych państwach członkowskich UE wprowadzono pewne mechanizmy zapewniające 
przynajmniej częściowe rozdzielenie wskazanych funkcji, to w modelu monokratyczno-monistycz-
nym brakuje choćby formalnego ich oddzielenia. W konsekwencji istnieje zagrożenie wywołania 
negatywnych skutków dla gwarancji sprawiedliwości proceduralnej co wpływa na postrzeganie 
rzetelności działań organu. W obecnej sytuacji nie można bowiem wykluczyć występowania na 
kolejnych etapach postępowania jednostronnej oceny faktów, dowodów i twierdzeń stron w sposób 
niewystarczająco krytyczny. Łączenie funkcji dochodzeniowej i orzeczniczej może nadto ograni-
czać wszechstronną ocenę okoliczności istotnych dla rozstrzygnięcia sprawy, która w modelach 
kolegialnych i dualistycznych zapewniona jest poprzez możliwość konfrontowania poglądów oraz 
wielość spojrzeń na dane zagadnienie. W modelu monokratyczno-monistycznym taka ocena jest 
istotnie ograniczona. Można też racjonalnie przyjąć, że decyzje podejmowane przez organy ko-
legialne mają nie tylko wielostronny charakter, lecz mogą także zapewniać możliwość uzyskania 
bardziej kompleksowej analizy niż w przypadku decyzji organów o strukturze monistycznej.

W piśmiennictwie wyrażono stanowisko, iż nawet pełna kontrola decyzji Prezesa UOKiK 
przez Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów nie jest wystarczająca dla zapewnienia funk-
cjonowaniu polskiego modelu egzekwowania prawa konkurencji ustroju, w którym podwyższane 
będą w szczególności standardy w obszarze gwarancji bezstronności i niezależności organu (po-
dobnie Skoczny, 2011, s. 97). Podzielamy ten sceptycyzm i uważamy, że celowe i uzasadnione 
jest prowadzenie dyskusji nad reformą ustrojową, która powinna zmierzać w kierunku zastąpienia 
Prezesa UOKiK kolegialnym organem ochrony konkurencji.

IV. Proponowany kształt i zasady funkcjonowania 
kolegialnego organu ochrony konkurencji w Polsce

1. Dwa organy – jeden Urząd 

Postulowana przez nas reforma polegająca na utworzeniu nowego organu kolegialnego 
odpowiedzialnego za realizację polityki ochrony konkurencji (Komisji Ochrony Konkurencji) wy-
maga w pierwszej kolejności rozważenia czy zasadne byłoby organizacyjne wydzielenie struktur 
urzędniczych zajmujących się sferą ochrony konkurencji od tych odpowiedzialnych za realizację 
obowiązków związanych z ochroną konsumentów. Innymi słowy – czy obecny Urząd Ochrony 
Konkurencji i Konsumentów powinien zostać podzielony na dwie nowe instytucje – Urząd Komisji 
Ochrony Konkurencji oraz Urząd Ochrony Konsumentów? 

Wskazane powyżej rozwiązanie niewątpliwie skutkowałoby utworzeniem wyspecjalizowanego 
organu, którego przedmiotem kompetencji byłoby wyłącznie egzekwowanie szeroko rozumianych 
przepisów publicznego prawa konkurencji. Można twierdzić, że całkowicie odrębny organizacyjnie 
organ zajmujący się ochroną konkurencji, przy zastosowaniu odpowiednich mechanizmów zabez-
pieczających, mógłby lepiej realizować wymóg niezależności od wpływów politycznych i innych 
wpływów zewnętrznych, o którym mowa w dyrektywie ECN+. Co istotne, wymóg ten dotyczy nie 
tylko organu jako takiego, lecz także wszystkich jego pracowników i osób, które realizują w prak-
tyce uprawnienia organu ochrony konkurencji. Przy podziale organizacyjnym obszar ochrony 
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konkurencji byłby niezależny od ochrony konsumentów, która jest znacznie ściślej powiązana 
z polityką gospodarczą i społeczną administracji państwowej. Organy państwa znajdują się bo-
wiem pod ciągłą presją opinii publicznej, domagającej się sprawności i skuteczności w zakresie 
ochrony konsumentów, co uwidoczniło się w związku z wykryciem kolejnych nadużyć względem 
konsumentów, w szczególności na rynkach fi nansowych. Nie można zatem pozostawić nierozwią-
zanej kwestii, że możliwe będzie takie ukształtowanie relacji pomiędzy organami administracyjnymi 
skupiającym w sobie uprawnienia ze sfer (i) ochrony konkurencji oraz (ii) ochrony konsumentów, 
w którym w ramach tej pierwszej sfery organ (piastun) i jego pracownicy będą cechowali się wy-
maganą prawem unijnym niezależnością, a w drugiej organ (piastun) ten będzie mógł realizować 
wypływające ze sfer rządowych oczekiwania (instrukcje) dotyczące polityki ochrony konsumen-
tów. Okoliczności te mogą przemawiać za dokonaniem podziału UOKiK na dwa odrębne urzędy. 

Należy jednak wskazać na potrzebę bardzo ostrożnego dokonywania zmian ustrojowych 
z uwagi na celowość ograniczania kolejnych instytucji jako przejawu krytycznie postrzeganego 
w Polsce rozrostu administracji. Utworzenie dwóch odrębnych podmiotów niewątpliwie zwięk-
szyłoby też ogólne koszty funkcjonowania organów. Konieczne byłoby bowiem zwielokrotnienie 
wewnętrznych jednostek organizacyjnych odpowiedzialnych za obsługę administracyjną instytucji 
(dział kadr, biura organizacji i budżetu, jednostki odpowiedzialne za komunikację społeczną itd.), 
podczas gdy już obecnie UOKiK zmaga się z niedofi nansowaniem nawet w obszarze realizacji 
merytorycznych zadań organu. Problematyczne mogłoby okazać się również rozdzielenie po-
szczególnych delegatur. 

Mając powyższe na uwadze, proponujemy rozwiązanie, które w naszym przekonaniu pozwoli 
na swoiste pogodzenie wymienionych czynników. Uważamy bowiem, że możliwe jest pozosta-
wienie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zasadniczo w jego obecnym kształcie, ale 
połączone z rozszerzeniem jego roli jako organu wspierającego dla dwóch formalnie odrębnych 
organów administracyjnych:
(i) Komisji Ochrony Konkurencji – kolegialnego organu właściwego w sprawach ochrony 

konkurencji;
(ii) Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów – jednoosobowego, centralnego organu 

administracji rządowej właściwego w sprawach ochrony konsumentów, jednocześnie kieru-
jącego działalnością Urzędu i pracami Komisji Ochrony Konkurencji jako jej przewodniczący. 
W dziedzinie ochrony konsumentów, podobnie jako to ma miejsce obecnie, Prezes UOKiK 

pozostałby centralnym organem administracji rządowej – w dalszym ciągu uprawnionym do 
jednoosobowego wydawania decyzji w sprawach dotyczących praktyk naruszających zbiorowe 
interesy konsumentów, niedozwolonych postanowień umownych, bezpieczeństwa produktów 
i jakości usług, a także podmiotem organizującym system pozasądowego rozwiązywania sporów 
konsumenckich. Dotychczasowy model instytucjonalny polityki ochrony konsumentów wydaje 
się bowiem coraz lepiej spełniać swoją funkcję. W tym obszarze nie wymaga się również za-
gwarantowania tak wysokich – jak w przypadku ochrony konkurencji – standardów dotyczących 
niezależności oraz sprawiedliwości proceduralnej przysługujących stronom postępowań administra-
cyjnych5. Jednocześnie pozostawienie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów jako jednostki 

5 To rozróżnienie nie jest jednak całkowicie niekontrowersyjne i zasługuje na słuszną krytykę w szczególności w kontekście istotnego rozrostu praktyki 
stosowania przez Prezesa UOKiK, tzw. rekompensaty publicznej w sprawach praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów.
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zapewniającej obsługę codziennego funkcjonowania zarówno Komisji Ochrony Konkurencji, jak 
i Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów nie pociągnęłoby za sobą nadmiernych 
dodatkowych kosztów i trudności organizacyjnych. Jesteśmy świadomi, że rozwiązanie to nie jest 
doskonałe, ale w obecnej sytuacji dalej idące propozycje mogłyby zostać odrzucone jako zbyt re-
wolucyjne i obciążające fi nansowo oraz wizerunkowo. Jego wdrożenie byłoby jednak pierwszym 
krokiem w kierunku zmiany myślenia o funkcjonowaniu organu ochrony konkurencji, co w przy-
szłości mogłoby pozwolić na pełne wydzielenie dwóch osobnych organów.

2. Kompetencje i metody działania Komisji Ochrony Konkurencji 

Nasza propozycja zakłada przekształcenie istniejącego monokratyczno-monistycznego mo-
delu egzekwowania prawa konkurencji w model kolegialny poprzez utworzenie Komisji Ochrony 
Konkurencji – wieloosobowego, centralnego organu właściwego w sprawach ochrony konkurencji, 
w którym Prezes UOKiK pełniłby funkcję przewodniczącego z kompetencjami natury organizacyj-
nej, jak w szc zególności kierowanie pracami i reprezentowanie Komisji na zewnątrz.

Do zadań Komisji Ochrony Konkurencji należałyby działania, jak m.in.: wydawanie decyzji 
w sprawach dotyczących porozumień ograniczających konkurencję, nadużywania pozycji domi-
nującej, kontroli koncentracji, kompetencje w zakresie inicjowania postępowań wyjaśniających 
i antymonopolowych w poszczególnych sprawach oraz inne działania z zakresu ochrony konku-
rencji, które wykonuje obecnie jednoosobowo Prezes UOKiK. Decyzje w indywidualnych sprawach 
z zakresu ochrony konkurencji przybierałyby zatem formę uchwał Komisji. 

Jednocześnie proponujemy wydzielenie dwóch katalogów uprawnień z zakresu ochrony kon-
kurencji: (i) w pierwszym obligatoryjna byłaby decyzja w formie uchwały Komisji (np. rozstrzyg-
nięcia co do istoty sprawy, w szczególności dotyczących najcięższych praktyk ograniczających 
konkurencję, kar nakładanych na osoby fi zyczne, koncentracji oddziaływujących w znaczącym 
stopniu na rynki właściwe itp.) w drugim zaś (ii) takich uprawnień, gdzie Komisja może przyznać 
kompetencje proceduralne i decyzyjne swoim poszczególnym członkom lub pracownikom Urzędu. 
Na wzór rozwiązań funkcjonujących w przypadku Komisji Nadzoru Finansowego proponujemy 
zapisanie w ustawie kompetencji dla Komisji do udzielania upoważnień dla Prezesa UOKiK, wice-
prezesów UOKiK oraz pracowników UOKIK do podejmowania działań w zakresie właściwości 
Komisji, w tym do wydawania postanowień i decyzji administracyjnych. Szczegółowy rozdział 
kompetencji wymagałaby dodatkowej analizy, uwzględniającej charakter spraw, ale równiez ich 
liczbę w dotychczasowej praktyce funkcjonowania organu. W każdym razie za zasadne należy 
uznać udzielenie upoważnień do wydawania postanowień o wszczęciu postępowań wyjaśniają-
cych, antymonopolowych, postanowień dowodowych czy decyzji w zakresie koncentracji o nie-
wielkim wpływie na rynki właściwe. Praktycznym skutkiem proponowanego modelu będzie zatem 
faktyczne rozdzielenie kompetencji inkwizycyjnych (wszczynanie i prowadzenie postępowań, zbie-
ranie materiału dowodowego), które będą realizowane przez Prezesa UOKiK (lub wiceprezesów, 
upoważnionych pracowników) na podstawie stosownych upoważnień od kompetencji orzeczni-
czych (rozstrzygania co do istoty sprawy), które co do zasady będą realizowane kolegialnie przez 
Komisję. 
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3. Skład i zasady powoływania Komisji Ochrony Konkurencji 

Kwestią, która powinna podlegać szerokiej debacie jest liczba, skład i zasady powoływania 
poszczególnych członków Komisji Ochrony Konkurencji. Niewątpliwie skład takiego organu po-
winien zapewniać wyważoną reprezentację różnych grup interesariuszy zainteresowanych funk-
cjonowaniem sprawnego systemu ochrony konkurencji w Polsce, a przy tym reprezentujących 
odpowiedni poziomu wiedzy i doświadczenia.

Nasza propozycja zakłada, że w składzie Komisji powinien znajdować się Prezes UOKiK 
pełniący w niej przede wszystkim funkcje organizacyjne i reprezentujący ją na zewnątrz, a nadto 
realizujący – na mocy stosownych upoważnień – wybrane kompetencje proceduralne i decyzyj-
ne Komisji. W naszej ocenie należy utrzymać model, w którym Prezes UOKiK powoływany jest 
przez Prezesa Rady Ministrów. Niemniej w celu wzmocnienia pozycji ustrojowej Komisji oraz 
samego Prezesa UOKiK i pełniejszej realizacji zasady niezależności organu ochrony konkuren-
cji postulujemy wprowadzenie zasady kadencyjności oraz zamkniętego katalogu sytuacji, które 
usprawiedliwiają odwołanie Prezesa UOKiK ze stanowiska6. Uważamy ponadto, że do składu 
Komisji powinno również przynależeć dwóch wiceprezesów UOKiK odpowiedzialnych za prak-
tyczną realizację powierzonych im sfer działalności organu antymonopolowego. Osoby te (Prezes 
oraz dwóch wiceprezesów) powinny stanowić stałą, zawodową część składu Komisji Ochrony 
Konkurencji. 

Nie przesądzając liczby pozostałych, niezawodowych członków Komisji Ochrony Konkurencji, 
pod rozwagę poddajemy wprowadzenie do jej składu przedstawicieli innych organów państwa 
– Prezydenta, Prezesa Rady Ministrów, ministra właściwego do spraw gospodarki, a być może 
również organów ustawodawczych: Sejmu i Senatu. Warto rozważyć również możliwość powo-
łania do składu Komisji – przy czym jedynie z głosem doradczym – Rzecznika Małych i Średnich 
Przedsiębiorstw (na temat instytucji zob. Lissoń, 2018) lub – przy zapewnieniu odpowiednich 
mechanizmów chroniących tajemnice przedsiębiorstw – przedstawicieli przedsiębiorców lub po-
szczególnych izb gospodarczych. Cenny wkład doradczy mogliby również wnieść przedstawiciele 
innych organów regulacyjnych – Komisji Nadzoru Finansowego, Prezesów Urzędów Regulacji 
Energetyki i Komunikacji Elektronicznej. W każdym jednak razie do składu Komisji powinny być 
powoływane jedynie osoby wyróżniające się wiedzą i doświadczeniem w zakresie ochrony kon-
kurencji lub ekonomii. 

V. Zalety proponowanego modelu – podsumowanie i wnioski
W naszym przekonaniu proponowany model instytucjonalnego ukształtowania organu ochrony 

konkurencji zapewni realizację wymogu niezależności i bezstronności organu ochrony konkurencji, 
a także wysoki poziom merytoryczny działalności orzeczniczej Komisji. Po pierwsze, utworzenie 
kolegialnego organu antymonopolowego, w którego skład będą wchodzili przedstawiciele egze-
kutywy, legislatywy oraz organów regulacyjnych, umiejscowi go ustrojowo poza sferą organów 
administracji rządowej. W naszym przekonaniu uniezależni to przyszły, nowy organ ochrony 
konkurencji od bieżących wpływów politycznych i innych wpływów zewnętrznych. W praktyce 

6 Kadencyjność i ograniczenie możliwości odwołania Prezesa UOKiK do określonych sytuacji znalazły się w projekcie nowelizacji ustawy procedo-
wanym na przełomie 2018 i 2019 r., jednak zostały z niego usunięte w toku prac legislacyjnych. Można jednak podejrzewać, iż temat ten powróci wraz 
z implementacją dyrektywy ECN+.
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dokona się zatem implementacja dyrektywy ECN+ w zakresie wymogu niezależności organu 
antymonopolowego. 

Po drugie, należy wskazać, że utworzenie kolegialnego organu ochrony konkurencji, w którym 
dojdzie do faktycznego rozdzielenia funkcji inkwizycyjnych i orzeczniczych, zapewni realizację 
w praktyce zasad sprawiedliwości proceduralnej wynikających z art. 6 EKPC, w tym w szczegól-
ności prawa do rzetelnego procesu w sferze oceny praktyk ograniczających konkurencję. Warto 
przypomnieć, że w orzecznictwie ETPCz dopuszcza się rozpoznawanie pewnych spraw natury 
karnej przez organy o charakterze administracyjnym, z zastrzeżeniem, że organy te powinny 
w jak najszerszym stopniu zapewniać bezstronność i niezależność. Jak już wyżej zauważyliśmy, 
w obecnym stanie prawnym Prezes UOKiK nie zapewnia bezstronności instytucjonalnej ze względu 
na zunifi kowanie funkcji inkwizycyjnych i orzeczniczych. Wdrożenie proponowanych rozwiązań 
organizacyjnych, w których czynności związane z prowadzeniem postępowań (czynności mate-
rialno-techniczne, prowadzenie postępowań dowodowych) zostaną przypisane poszczególnym 
członkom Komisji lub pracownikom Urzędu, a działalność w zakresie wydawania rozstrzygnięć 
co do istoty sprawy Komisji Ochrony Konkurencji, zapewni natomiast rozdzielenie działalności 
dochodzeniowej od orzeczniczej.

Po trzecie, zwracamy uwagę, że zróżnicowany skład Komisji zapewni przekazywanie wiedzy 
i doświadczeń w zakresie prawa konkurencji oraz ekonomii od szerszego grona środowisk eksper-
ckich. Jak podkreślono powyżej, z jednej strony w obecnym stanie prawnym całość działalności 
inkwizycyjnej i orzeczniczej realizowana jest jednoosobowo przez Prezesa UOKiK, z drugiej zaś – 
brakuje narzędzi bądź instytucji prawnych, które w sprawny sposób zapewniałyby organowi ochrony 
konkurencji dostęp do niektórych informacji rynkowych, eksperckiej wiedzy czy też szczególnych 
(nowatorskich) poglądów na realizowaną politykę ochrony konkurencji. W naszym przekonaniu 
utworzenie Komisji może zmienić ten stan rzeczy i dodatkowo usprawnić działanie organu anty-
monopolowego – w szczególności w wymiarze jakościowym. Koniecznym byłoby zatem zapisanie 
w ustawie wysokich wymogów w zakresie wiedzy i doświadczenia dla kandydatów na członków 
Komisji Ochrony Konkurencji. Wprowadzenie do składu Komisji osób cechujących się wiedzą i do-
świadczeniem z zakresu ochrony konkurencji lub ekonomii umożliwi korzystanie ze specjalistycznej 
wiedzy takich osób, niezbędnej dla profesjonalnego wykonywania zadań Komisji z zakresu ochrony 
konkurencji. Dzięki takiemu rozwiązaniu środowiska profesjonalne i naukowe uzyskają możliwość 
pośredniego wpływania na działalność organu ochrony konkurencji, co może przełożyć się na pod-
noszenie jakości uzasadnień decyzji i budowanie zaufania do organu administracji, a także redukcję 
liczby odwołań od decyzji organu do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Racjonalność takich 
oczekiwań potwierdza piśmiennictwo, w którym wskazuje się, iż kolegialność organu ochrony kon-
kurencji pozytywnie wpływa na jego fachowość, gdyż jego członkami mogą być osoby dysponujące 
odpowiednią specjalizacją i doświadczeniem praktycznym (Skoczny, 2011, s. 95).

Mając na uwadze okoliczność, że jednym z podstawowych celów prawa ochrony konkurencji 
jest zapewnienie dobrobytu konsumentów, za korzystne rozwiązanie należy też uznać powiązanie 
sfery ochrony konkurencji i ochrony konsumentów w osobie Prezesa UOKiK, działającego równo-
cześnie jako przewodniczący Komisji i organ właściwy w sprawach ochrony konsumentów. Dzięki 
takiemu ukształtowaniu organów otwarta zostanie droga dla lepszego uwzględnienia interesów 
konsumentów także z sprawach antymonopolowych. 
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Odnosząc się w końcu do pomysłu rozszerzenia grona członków Komisji o osoby wystę-
pujące w niej w charakterze doradczym – przedstawicieli innych organów regulacyjnych oraz 
Rzecznika MŚP, zwracamy uwagę, że środowiska przedsiębiorców – w szczególności małych 
i średnich – niejednokrotnie dysponują wiedzą o negatywnych zjawiskach ujawniających się na 
poszczególnych rynkach, ale brak jest im efektywnych narzędzi obrony ich praw. W wielu przy-
padkach MŚP nie decydują się na składanie zawiadomień do Prezesa UOKiK o podejrzeniu 
stosowania przez innego przedsiębiorcę praktyk ograniczających konkurencję w obawie przed 
działaniami odwetowymi. Organ antymonopolowy może więc nie uzyskać wiedzy o antykonku-
rencyjnych działaniach podmiotów dominujących czy też negatywnej sytuacji na poszczególnych 
rynkach. Przekazywanie takich informacji do Komisji za pośrednictwem Rzecznika MŚP może 
być stąd bardziej efektywnym narzędziem zbierania informacji o rynku i stawać się impulsem do 
przeprowadzenia przez Komisję pogłębionych badań określonego sektora. 

Z kolei dzięki obecności przedstawicieli organów regulacyjnych Komisja Ochrony Konkurencji 
mogłaby prowadzić komplementarną politykę regulacyjną oraz wykorzystywać wiedzę sektoro-
wą, w szczególności przy ocenie spraw antymonopolowych dotyczących rynków regulowanych 
o szczególnym znaczeniu dla gospodarki krajowej.
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I. Wstęp
Jednym z założeń niedawno przyjętej dyrektywy 2019/1 z dnia 11 grudnia 2018 r. mającej 

na celu nadanie organom ochrony konkurencji państw członkowskich uprawnień w celu skutecz-
niejszego egzekwowania prawa i zapewnienia należytego funkcjonowania rynku wewnętrznego1 
(dalej: dyrektywa 2019/1 lub dyrektywa ECN+) jest zapewnienie krajowym organom ochrony kon-
kurencji „niezbędnych gwarancji niezależności, zasobów [oraz] uprawnień w zakresie stosowania 
prawa i nakładania kar”2. Z preambuły dyrektywy 2019/1 wynika, że te gwarancje i uprawnienia 
są warunkiem skutecznego stosowania prawa ochrony konkurencji Unii Europejskiej, czyli zde-
centralizowanego stosowania art. 101 i 102 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Dzięki 
takim gwarancjom krajowe organy ochrony konkurencji zyskują skuteczne narzędzia pozwalające 
znajdować dowody naruszenia art. 101 i 102 TFUE, mogą nakładać kary na przedsiębiorców ła-
miących prawo, a także mają zapewnione odpowiednie zasoby ludzkie i fi nansowe oraz niezależ-
ność operacyjną. Niezależność zapobiega też uzależnieniu wyniku prowadzonych postępowań od 
miejsca prowadzenia działalności przez przedsiębiorcę. Zupełnie na marginesie należy wskazać, 
że w stosunku do samej Komisji Europejskiej pojawiają się wątpliwości odnośnie do stopnia jej 
niezależności i legitymizacji prowadzonych działań, co przejawia się np. w wydawaniu aktów typu 
soft-law, których moc wiążąca jest kwestionowana (Cseres i Outhuijse, 2017, s. 97). Jednakże 
obecne zjawiska gospodarczo-polityczne, takie jak: rosnąca siła rynkowa przedsiębiorstw, w szcze-
gólności związanych z gospodarką cyfrową; naciski ustawodawcze na organy ochrony konkurencji, 
np. na Węgrzech (Bernatt, 2019); rosnący populizm polityczny (Bernatt, 2019a) charakteryzujący 
się bezpośrednim i doraźnym podporządkowaniem organów administracji celom politycznym czy 
zagrożenia dla praworządności wskazują, że organy ochrony konkurencji powinny być tak umo-
cowane, aby mogły realizować swoje cele niezależnie od działań różnych grup interesu.

Na potrzeby analizy posługiwać się będę pojęciami „organu ochrony konkurencji”, jak również 
„organu regulacyjnego”. Pierwsze z pojęć odnosi się do organu stosującego prawo konkurencji, 
a więc norm adresowanych do przedsiębiorców, które mają na celu ochronę mechanizmu wolnej 
konkurencji (Szydło, 2010) i zapewnienie dobrobytu konsumentów3, niezależnie od rynku, na którym 
przedsiębiorcy działają. W tym kontekście drugie z pojęć odnosi się do organów przeciwdziałają-
cych nadużywaniu przez przedsiębiorców ich znaczącej siły rynkowej na rynkach regulowanych, 
w celu ochrony zarówno konkurencji, jak i odbiorców usług świadczonych przed tych przedsiębior-
ców (por. Piszcz, 2014, s. 104; odnośnie do regulacji sektorowej: Szydło, 2010; Stankiewicz, 2012, 
s. 156; Skoczny, 2004, s. 6; Hoff, 2004, s. 128), a więc obejmować będzie również sektory nieko-
niecznie związane z dostępem do sieci czy innej infrastruktury, takie jak np. sektor farmaceutyczny 
czy fi nansowy4. Wymóg niezależności stawiany przez prawo Unii Europejskiej wobec krajowych 
organów regulacyjnych nie jest niczym nowym choćby w takich obszarach, jak energetyka5 czy 

1 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1 z dnia 11.12.2018 r. mająca na celu nadanie organom ochrony konkurencji państw 
członkowskich uprawnień w celu skuteczniejszego egzekwowania prawa i zapewnienia należytego funkcjonowania rynku wewnętrznego (OJ L 11, 
z 14.01.2019 r., s. 3–33).
2 Par. 5 preambuły, dyrektywa 2019/1. 
3 Bez wdawania się w dyskusję odnośnie do zakresu działalności organów ochrony konkurencji. Tematyka pozostaje poza zakresem tej pracy. 
4 Np. stosowanie pojęcia „regulatora” na rynku fi nansowym, https://academic.oup.com/rof/article/21/4/1445/2670110, czasem podkreślana jest różnica 
między nadzorem a regulatorem: https://econpapers.repec.org/paper/fmgfmgsps/sp149.htm. 
5 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/72/WE z dnia 13 lipca 2009 r. dotycząca wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej 
i uchylająca dyrektywę 2003/54/WE (Dz.Urz. L 211, z 14.8.2009 r., s. 55–93) oraz Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/73/WE z dnia 13 lipca 
2009 r. dotycząca wspólnych zasad rynku wewnętrznego gazu ziemnego i uchylająca dyrektywę 2003/55/WE (Dz.Urz. L 211, z 14.08.2009 r., s. 94–136). 
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 telekomunikacja6. Regulator dysponuje wiedzą specjalistyczną pomagającą ocenić zachowania 
przedsiębiorców w tych sektorach oraz uzasadniającą interwencje w relacje między przedsiębior-
cami. Niezależność rozumiana jest jako „oddzielenie działalności regulacyjnej od operatorskiej lub 
jako niezależność od bieżącej polityki rządu”. Dodatkowo na państwa członkowskie nałożono m.in. 
obowiązki obiektywizmu i bezstronności oraz oddzielenia zadań regulacyjnych poprzez powierzenie 
ich wyodrębnionym prawnie i funkcjonalnie organom, pozostającym niezależnymi od przedsiębiorstw 
działających na tych obszarach (Dudzik i Kawka, 2014, s. 525–526). 

Niezależność – ograniczona przez rozliczalność – jest jedną z zasad wpływających na efek-
tywność działania organu (Bernatt, 2016; Lachnit, 2016, s. 65). Ta z kolei musi być wyważona 
zapewnieniem poszanowania praw przedsiębiorców w toku samego postępowania. Niewątpliwie 
nie jest możliwe analizowanie zakresu jednej z tych zasad bez uwzględnienia kontekstu, w jakim 
występują. M. Bernatt i M. Martyniszyn zwracają uwagę, że wąskie, formalne rozumienie nieza-
leżności ogranicza się do aspektów organizacyjnych z nią związanych, szersze zaś obejmuje 
również aspekty funkcjonalne (Martyniszyn i Bernatt, 2019). Przeprowadzona analiza innych 
aspektów działania niezależności potwierdza tę tezę. 

Artykuł dotyczy problematyki niezależności organu ochrony konkurencji jako podmiotu, któ-
rego dotyczy dyrektywa ECN+ i który zgodnie z rozporządzeniem 1/20037 jest uprawniony do 
stosowania art. 101 i 102 TFEU. 

W polskiej literaturze prawniczej nie ukazała się dotąd wnikliwa analiza problematyki nieza-
leżności organu ochrony konkurencji w jej szerszym kontekście, a więc uwzględniającym również 
rozliczalność (poniżej) oraz aspekty funkcjonalne. Dotychczasowe analizy skupiają się na aspektach 
formalnych. Najbardziej aktualna jest ta przedstawiona przez M. Błachuckiego, który odnosi się 
również do „rewersu niezależności”, jakim jest „rozliczalność” (accountability) (Błachucki, 2019). 
Zarówno niezależność, jak i rozliczalność – jako cechy warunkujące właściwe funkcjonowanie 
organów – są za to przedmiotem rozważań literatury poza Polską. Niezależność organów jest 
również przedmiotem analizy w innych regulowanych obszarach, np. w odniesieniu do krajowych 
organów regulacyjnych w sektorze energetycznym8 czy obszarze ochrony danych osobowych9. 
Wreszcie wskazać należy, że w dyskursie samego prawa administracyjnego pojawiają się postulaty 
modelu responsywnej administracji, wśród której cech wyróżnić można m.in.: zachowanie neutral-
ności i apolityczności, posiadanie własnej wewnętrznej wartości, a więc formalnych (najczęściej) 
celów czy merytoryczny charakter procesu rekrutacji (Princ, 2017). G. Materna, analizując projekt 
dyrektywy i wynikające z niego zmiany polskiego prawa, wskazuje na „konieczność przywrócenia 
kadencyjności Prezesa UOKiK i wprowadzenie zamkniętego katalogu okoliczności uzasadniają-
cych jego odwołanie”. Jednocześnie utrzymuje, że mimo istniejących uregulowań w szczególności 
przepisów o służbie cywilnej, brakuje „rzeczywistych gwarancji, że przedstawiciele organu nie 
będą podatni na realizację instrukcji od rządu lub innych podmiotów publicznych” (Materna, 2018). 
Wskazuje w polskim kontekście na kluczowe znaczenie wymogu zapewnienia organom ochrony 

6 Art. 6 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 88/301/EWG z 16.05.1988 r. w sprawie konkurencji na rynkach końcowych urządzeń telekomu-
nikacyjnych (Dz.Urz. WE L 131, s. 73).
7 Rozporządzenie Rady (WE) nr 1/2003 z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie wprowadzenia w życie reguł konkurencji ustanowionych w art. 81 
i 82 Traktatu (Dz.Urz. L 1, z 4.01.2003 r., s. 1–25). 
8 Assessing the independence and effectiveness of national regulatory authorities in the fi eld of Energy. Pozyskano z: https://publications.europa.eu/
en/publication-detail/-/publication/e5f886d6-917d-11e9-9369-01aa75ed71a1/language-en. 
9 Por. np. wyr. TSUE z 16.10.2012 r., Komisja v. Austria, sprawa C-614/10.
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konkurencji zasobów niezbędnych do zwiększenia efektywności. Jednym z proponowanych roz-
wiązań jest wzmocnienie aktywności orzeczniczej delegatur UOKiK w odniesieniu do ochrony 
konkurencji. M. Król-Bogomilska w kontekście niezależności postulowała wprowadzenie trans-
parentnej procedury konkursowej oraz kadencyjność piastuna organu (Król-Bogomilska, 2009). 
Również S. Dudzik i. Kawka wskazują, że Prezes UOKiK nie korzysta z gwarancji niezależności 
i nie można określić go mianem niezależnego organu regulacyjnego z uwagi na brak kadencji, na 
którą jest powoływany oraz fakt, że może zostać odwołany w każdym momencie (Dudzik i Kawka, 
2014). W. Kozik wskazuje – nie tylko w odniesieniu do Prezesa UOKiK – że poza zasadami po-
woływania piastuna organu (wysokie wymagania kwalifi kacyjne, konkursowy tryb powoływania, 
powołanie na okres kadencji, regulacje ograniczające możliwość odwoływania w trakcie kadencji) 
konieczne jest usytuowanie organu w sferze administrowania bez uwarunkowań politycznych czy 
ekonomicznych, co oznacza: apartyjność wobec centralnych organów administracji rządowej, 
nadanie piastunowi organu jednoznacznego statusu urzędniczego w drodze ujęcia tej grupy sta-
nowisk w korpusie służby cywilnej, precyzyjne określenie zasad, przesłanek i kryteriów prawnej 
odpowiedzialności z tytułu zajmowanego stanowiska, ustalenie jednoznacznego i ujednoliconego 
systemu oceniania funkcjonowania centralnych organów administracji rządowej, w szczególności 
katalogu kryteriów oceny i ich treści (Kozik, 2013). 

Artykuł jest próbą analizy problematyki niezależności w szerszym kontekście (i odpowiadającej 
jej rozliczalności) w odniesieniu do dyrektywy 2019/1 i jej implementacji do polskiego porządku 
prawnego. Poza jego zakresem pozostaje kwestia zakresu odpowiedzialności organu w toku procesu 
odwoławczego przed sądami oraz kwestia niezależności organu ochrony konkurencji w kontekście 
transnarodowym. W pierwszej kolejności przedstawię pojęcie „niezależności” z uwzględnieniem 
pojęć wpływających na jego granice, następnie przeanalizuję niezależność w kontekście funkcji 
organu i zasad wpływających na jego skuteczność, a więc bezstronności i rozliczalności. W ko-
lejnym kroku omówię krótko umocowanie niezależności w prawie UE, a następnie stan prawny 
przed przyjęciem dyrektywy ECN+ i propozycje w niej przedstawione. Wreszcie przedstawię 
propozycje odnośnie do implementacji dyrektywy 2019/1, które dotychczas ukazały się w Polsce. 

II. Pojęcie, granice i składowe „niezależności” 
Wskazać należy, że w języku polskim brakuje również siatki pojęciowej obejmującej polskie 

odpowiedniki independence, którą można tłumaczyć jako niezależność czy niezawisłość oraz 
accountability, która bywa tłumaczona jako rozliczalność, odpowiedzialność lub weryfi kowalność. 
Przyjęte tłumaczenie określenia transparency jako transparentność też nie jest wolne od wad, 
jednak jest już powszechnie używane. Niewątpliwie jest to sygnał, że pojęcia te powinny być 
szerzej analizowane w polskiej literaturze naukowej. Dla celów analizy będę używała terminów 
„niezależność” i „rozliczalność”, choć w moim odczuciu ten ostatni kładzie nadmierny nacisk na 
fi nansowy aspekt accountability.

1. Pojęcie „niezależności”

Niezależność oznacza swobodę działania bez nacisków zewnętrznych. W odniesieniu 
do organów ochrony konkurencji naciski te mogą pochodzić ze strony organów wykonaw-
czych, legislacyjnych lub wręcz polityków, ze strony podmiotów rynkowych lub na płaszczyźnie 
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ponadnarodowej. Niezależność organów ochrony konkurencji nie jest również rozpatrywana w ka-
tegoriach art. 267 TFUE, ponieważ nie ma ona charakteru absolutnego, stąd często zastępowana 
jest przez pojęcia „autonomii” lub „wpółniezależności” (Ottow i Lavrijssen, 2012). 

Jest wiele aspektów politycznej niezależności, m.in. prawny, instytucjonalny czy funkcjonalny. 
Ten ostatni odnosi się do stopnia niezależności w stanowieniu i wdrażaniu własnej polityki bez 
ingerencji ze strony innych władz. Zdaniem M. Scholten (2011), jest on warunkiem rzeczywistej 
niezależności.

M. Błachucki (2019) wymienia cztery wymiary niezależności: organizacyjny, orzeczniczy, fi -
nansowy oraz kadrowy. Autorzy raportu Ocena niezależności i skuteczności krajowych organów 
regulacyjnych w sektorze energetycznym wskazują na następujące płaszczyzny analizy nieza-
leżności: w odniesieniu do polityki i rynku, w wymiarze fi nansowym i kadrowym oraz w zakresie 
wypełniania podstawowych funkcji przez krajowy organ regulacyjny10. Zgodnie z rekomendacjami 
OECD11 można wyróżnić następujące kryteria, w świetle których można dokonać analizy działania 
organów regulacyjnych. Są to zasady dobrej regulacji i obejmują: przejrzystość ról, zapobieganie 
nieuzasadnionemu wpływowi i utrzymywanie zaufania, struktury decyzyjne i zarządcze dla nieza-
leżnych agencji, odpowiedzialność i przejrzystość, zaangażowanie, fi nansowanie i ocena wyników.

A. Ottow jako składowe niezależności wyróżnia bezstronność, uczciwość oraz niezależność 
de iure i de facto. Niezależność organu regulacyjnego wymaga obiektywności, bezstronności, 
rzetelności, wiedzy fachowej i profesjonalizmu. Dzięki nim regulator jest niezależny i może wyko-
nywać swoje zadania skutecznie i wydajnie. Zasada ta nakłada się zatem w pewnym stopniu na 
zasadę skuteczności, a także na zasady profesjonalizmu i wiedzy fachowej, które również przy-
czyniają się do skuteczności organu (Ottow, 2015). Oczywiście zastrzec należy, że nie istnieje 
jeden model pasujący do wszystkich organów ochrony konkurencji, jednakże A. Ottow wskazuje, 
że niezależne organy mają pewne wspólne cechy. Powołuje się tu na badania Ch. Hanretty’ego 
i Ch. Koopa, z których „pojawia się obraz autonomicznie działającej organizacji, która ma jed-
nak dość silne powiązania z rządem w wyniku politycznych nominacji i nominacji, obowiązków 
sprawozdawczych wobec polityków oraz politycznych instrukcji i zapytań” (Ottow, 2015; Hanretty 
i Koop, 2009).

Jak już wskazano wyżej, rewersem niezależności jest rozliczalność, którą najprościej można 
zdefi niować jako właściwość systemu pozwalającą przypisać określone działanie w systemie do 
osoby fi zycznej lub procesu oraz umiejscowić je w czasie12. Niewątpliwie dyskusja towarzysząca 
implementacji dyrektywy ECN+ powinna również obejmować sposoby zapewnienia równowagi 
między niezależnością a rozliczalnością. Jednakże, jak zostanie wskazane poniżej, zarówno dy-
rektywa ECN+, jak i dotychczasowa jej implementacja do polskiego porządku prawnego pomijają 
zupełnie ten aspekt systemowego umiejscowienia organów ochrony konkurencji. 

Poniżej przeanalizuję krótko trzy pojęcia, które w największym stopniu kształtują granice 
niezależności organu, a mianowicie „bezstronność”, „rozliczalność” i „transparentność”. 

10 Assessing the independence and effectiveness of national regulatory authorities in the fi eld of energy. Pozyskano z: https://publications.europa.eu/
en/publication-detail/-/publication/e5f886d6-917d-11e9-9369-01aa75ed71a1/language-en, s. 107. 
11 https://www.oecd.org/gov/regulatory-policy/governance-of-regulators.htm. 
12 Por. § 3, pkt 5, Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków or-
ganizacyjnych i technicznych, które powinien spełniać system teleinformatyczny służący do identyfi kacji użytkowników (Dz.U. 2011 Nr 93, poz. 545. 
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2. Bezstronność

Bezstronność oznacza podejmowanie decyzji bez zbędnego wpływu, na podstawie dostęp-
nych informacji przy odpowiednim wyważeniu różnych interesów (Ottow, 2015). W tym kontekście 
odnosi się do zestawu mechanizmów, które zapewniają, że urzędnicy mogą realizować cele insty-
tucjonalne bez konieczności narażania własnych interesów (Becker, 1998). Niewątpliwie zasada 
bezstronności powinna zarówno wpływać na procedury mianowania i wewnętrzne standardy 
instytucji, jak i zapewniać wdrażanie środków organizacyjnych pozwalających uniknąć wpływu 
interesu pracowników lub przedsiębiorców na podejmowane decyzje. 

Co istotne, ważne jest, aby miała ona charakter faktyczny, ponieważ sama deklaracja bez-
stronności de iure nie oznacza, że bezstronność jest faktycznie zapewniona. Stąd wpływ na bez-
stronność, a więc również na niezależność regulatora będzie miała kultura panująca w instytucji, 
piastun organu oraz prawidłowe relacje z organami władzy wykonawczej i innymi podmiotami 
zainteresowanymi (Ottow, 2015). 

Można pokusić się o tezę, że stopień fachowości i merytorycznego przygotowania pracow-
ników organu również wpływa na spełnienie przesłanki bezstronności. W tym zakresie dyrektywa 
ECN+ wymusza stworzenie zaplecza eksperckiego. 

3. Rozliczalność i transparentność 

Z kolei istotą rozliczalności jest możliwość weryfi kowania działań podjętych przez organ. Musi 
on przedstawiać wyjaśnienia swojego działania, które mogą prowadzić do ponoszenia przezeń 
konsekwencji (Błachucki, 2019), łącznie z nakazem zmiany jego decyzji. Schemat rozliczalności 
wygląda następująco: istnieje relacja między podmiotem a forum, na którym on działa; na mocy 
tej relacji podmiot jest zobowiązany do wyjaśnienia i uzasadnienia swojego zachowania; w odpo-
wiedzi forum może zadawać pytania i oceniać, a podmiot może ponosić konsekwencje (Bovens, 
Curtin i ’t Hart, 2011). 

Zasada rozliczalności dotyczy fi nansowej, proceduralnej i merytorycznej warstwy działalności 
organu. Rozliczalność dotyczy więc zarówno wykonywania zadań przez organ, jak i wykorzysta-
nia dostępnych organowi środków, w tym transparentności prowadzonej polityki fi nansowej13. 
Dotyczy również przestrzegania standardów proceduralnych, które powinny być sprawiedliwie, 
transparentne i bezstronne (Ogus, 1994). Rozliczalność wpływa na legitymizację działań organu 
i na zachowanie uczciwości w zachowaniach tak instytucji, jak i jej pracowników.

Instrumentami zapewniającymi rozliczalność są mechanizmy informowania organów nad-
zoru, stron i podmiotów zainteresowanych. Mechanizmy te, jeśli są skuteczne, prowadzą rów-
nież do wzmocnienia wiarygodności organów i sposobu realizacji powierzonych im zadań. 
Rekomendacje OECD14 wskazują, że aby wymogi rozliczalności były spełnione, instytucja 
powierzająca zadania musi jasno określić oczekiwania wobec każdego organu regulacyjne-
go. Oczekiwania takie powinny zostać opublikowane w ramach założeń polityki danej agencji. 
Dodatkowo organy regulacyjne odpowiadają przed władzą ustawodawczą bezpośrednio lub za 
pośrednictwem swoich piastunów. Powinny one publicznie i regularnie składać sprawozdania na 

13 Assessing the independence and effectiveness of national regulatory authorities in the fi eld of Energy, s.112. 
14 https://www.oecd.org/gov/regulatory-policy/governance-of-regulators.htm.
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temat wypełniania swoich celów i swoich funkcji, w tym z uwzględnieniem wcześniej określonych 
parametrów.

Rozliczalność indywidualnych decyzji zapewniają ich uzasadnienia prawne, które stanowią 
również podstawę ich weryfi kacji. Dodatkowo uzasadnienia prawne są narzędziem popularyzacji 
danej problematyki i budują publiczny obraz organu, który dzięki nim staje się bardziej widoczny. 
Zwiększona aktywność publiczna może jednak wystawić organ na krytykę opinii publicznej, czego 
przykładem mogą być krytyczne uwagi na temat organów zajmujących się ochroną konsumentów 
po skandalu związanym z upadłością Amber Gold15. 

III. Niezależność w kontekście funkcji organu
Analizując problematykę niezależności organów ochrony konkurencji, nie wolno zapominać 

o kontekście, w jakim niezależność się pojawia. Nie ulega wątpliwości, że prawo ochrony konku-
rencji stanowi instrument służący realizacji celów polityki, a więc rozwoju i ochrony konkurencji, 
ale również sposób podejmowania w interesie publicznym ochrony interesów przedsiębiorców 
i konsumentów16. Organy działają na podstawie i w granicach prawa. Przyznanie im określonych 
uprawnień, w tym pewnego stopnia dyskrecjonalności, wymaga zaufania do organów oraz za-
pewnienia im możliwości elastycznego podejścia do problemów gospodarczych. W związku z tym 
zbyt legalistyczne podejście może uniemożliwić organom wykonywanie ich pracy (Ottow, 2015). 
Z kolei zbyt szerokie uprawnienia mogą naruszać prawa proceduralne przedsiębiorców, choć 
niewątpliwie poprawiają skuteczność działania organu (Martyniszyn i Bernatt, 2019). 

W przypadku organów nadzoru rynku (regulatorów) powszechnie uznaje się, że niezależ-
ność jest jedną z podstawowych zasad dobrego nadzoru (regulatora) (Ottow, 2015). Przekazując 
uprawnienia w zakresie prawa konkurencji niezależnemu organowi, prawodawca stara się za-
pewnić, aby stosowanie i interpretacja przepisów opierały się przede wszystkim na argumentach 
ekonomicznych i prawnych, a nie na naciskach politycznych. Stąd nie wzbudza wątpliwości po-
stulat, zgodnie z którym niezależność oznacza podejmowanie decyzji wolnych od nacisków ze 
strony rynku17. Ale – i ten postulat jest dużo bardziej problematyczny – niezależność pozwala 
organowi podejmować bezstronne decyzje na własny rachunek, również bez zbędnego wpływu ze 
strony interesów politycznych lub partyjnych. W tym kontekście niezależność nie oznacza pełnej 
autonomii od organów władzy wykonawczej, ale możliwość stosowania przepisów niezależnie, 
bez wpadkowych interwencji ze strony władzy wykonawczej, przy jednoczesnej realizacji ogólnie 
przyjętych założeń polityki organu (Ottow i Lavrijssen, 2012).

Nie oznacza to jednak, że organ podejmuje decyzje w całkowitym oderwaniu od rzeczywistości 
rynkowej. Jego decyzje powinny być podejmowane w oparciu o rzetelne informacje, które zainte-
resowane strony mogły uzupełnić oraz przedstawić swoje uwagi. Ponadto poziom niezależności 
nie może być bezwzględny, a niezależny organ musi wyraźnie działać na podstawie i w granicach 
przepisów będących podstawą jego funkcjonowania (Ottow, 2015)18. Dodatkowo jasno musi być 
uregulowany sposób rozliczania piastuna organu i jego pracowników w realizacji założonej polityki.

15 https://www.money.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/malgorzata-krasnodebska-tomkiel-komisja-ds,220,0,2284764.html.
16 Art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. 2019, poz. 369, t.j. 2019.02.26).
17 Por. ECLI:EU:C:1991:120, TSUE, 19.03.1991 r., Republika Francuska przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich, Sprawa C-202/88, Zbiór 
Orzeczeń 1991 I-01223. 
18 Art. 6, ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 2018, poz. 2096, t.j.).
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Organ realizuje wyznaczone mu cele, mając na uwadze skuteczność i wydajność swojego 
działania i dostosowując prowadzoną politykę do tych celów. Aby ochronić prawa przedsiębiorców, 
należy im zapewnić prawo do obrony, niezależność i rozliczalność organu, pewność prawa oraz 
legalizm i transparentność (Lachnit, 2016). 

Pełna analiza tych wszystkich elementów przekracza zakres niniejszego artykułu, jednak 
niezależność i rozliczalność organu jest inherentnie związana ze skuteczną realizacją praw 
przedsiębiorców. A. Ottow wyróżnia pięć podstawowych zasad, które charakteryzują modelowe 
funkcjonowanie organów: legalność, niezależność, transparentność, skuteczność oraz odpowie-
dzialność (zasady LITER: legality, independence, transparency, effectiveness oraz responsibility) 
(Ottow, 2015). Wskazuje również, że dobre praktyki organu można oceniać z dwóch perspektyw: 
zewnętrznej i wewnętrznej. 

Z kolei E. Lachnit wskazuje, że podstawową zasadą równoważącą te dwie strony działania 
organu jest legitymacja19 organu, która również utrzymuje równowagę całego systemu. Innym 
elementem balansującym może być rozliczalność. Napięcie między tymi dwoma funkcjami prawa 
przejawia się również w sposobie działania organu ochrony konkurencji, które w idealnym modelu 
się równoważą (Ottow, 2015). Z jednej strony jest on wyznaczany przez realizację funkcji, które 
są nałożone na organ, z drugiej zaś – ograniczony jest gwarancjami procesowymi, które mają 
zapewniać poszanowanie praw przedsiębiorców w toku postępowania. 

Reasumując, wpływ na efektywne funkcjonowanie organu ochrony konkurencji ma nie tylko 
zagwarantować niezależność, ale przede wszystkim takie uregulowanie podstaw jego działania, 
aby zachowane były wszystkie zasady warunkujące zrównoważone funkcjonowanie organu, w tym 
rozliczalność jego działań i przestrzeganie praw proceduralnych przedsiębiorców.

IV. Niezależność w prawie UE
Unia Europejska w różnym stopniu chroni niezależność regulatorów rynku (Ottow, 2012). 

Wysoki poziom ochrony dotyczy np. obszaru polityki pieniężnej i ochrony danych: prawodawca 
unijny i sądy UE uznają znaczenie niezależności i zapewniają wysoki poziom jej ochrony zarówno 
w odniesieniu do organów nadzoru rynku fi nansowego, jak i banków centralnych. Średni poziom 
ochrony dotyczy m.in. regulatorów rynku energetycznego20 i telekomunikacyjnego21. Z kolei niski 
poziom ochrony widoczny jest np. w sektorze mediów (Ottow, 2012). 

W wyroku z 9 marca 2010 r. TSUE, interpretując ekstensywnie pojęcie „niezależności” w odnie-
sieniu do organów nadzorujących ochronę danych osobowych, wskazał, że niezależność powinna 
być interpretowana w świetle celu jej wprowadzenia, którym nie jest przyznanie organom czy ich 
pracownikom szczególnego statusu. Niezależność wprowadzono bowiem „celem wzmocnienia 
ochrony osób i instytucji, których dotyczą decyzje tych organów. Z tego wynika, że przy wykony-
waniu swoich obowiązków organy kontroli powinny działać w sposób obiektywny i bezstronny. 
W tym celu powinny pozostawać poza jakimkolwiek wpływem z zewnątrz, w tym bezpośrednim 

19 Legitymacja rozumiana jest jako społecznie akceptowalny obowiązek podporządkowania się działaniom administracji, nawet jeżeli mogą one prowa-
dzić do naruszenia interesów podmiotu, normatywnych preferencji wobec pewnych podmiotów lub nawet jeżeli ofi cjalne sankcje mogą zostać uniknięte 
za niską cenę (Lachnit, 2016, s. 63). 
20 Np. art. 35 dyrektywy 2009/72; art. 39 dyrektywy 2009/140.
21 Art. 6 wprowadzony w 1988 r. w dyrektywie 88/301.
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czy pośrednim wpływem państwa (…), a nie tylko poza wpływem organów kontrolowanych”22. 
TSUE odrzucił twierdzenie rządu niemieckiego, że tak szeroka interpretacja stanowi naruszenie 
zasady demokracji i orzekł, że szeroka interpretacja terminu „całkowita niezależność” nie narusza 
zasady demokracji, ponieważ to ustawodawca określa uprawnienia przysługujące niezależnemu 
organowi. Dodatkowo wskazał, że nie narusza tej zasady możliwość żądania od takiego orga-
nu przedstawienia sprawozdania np. parlamentowi ze swoich działań. TSUE wskazał również, 
że „Zasada ta nie stoi na przeszkodzie istnieniu organów publicznych usytuowanych poza kla-
syczną zhierarchizowaną administracją i mniej więcej niezależnych od rządu. Istnienie i warunki 
funkcjonowania takich organów są określone w państwach członkowskich w ustawie, czy nawet, 
w pewnych państwach członkowskich, w konstytucji, a władze te podlegają ustawie pod kontrolą 
właściwych sądów”23. 

1. Stan prawny przed przyjęciem dyrektywy ECN+

Przed przyjęciem dyrektywy ECN+ nie ustanowiono w ustawodawstwie unijnym żadnych for-
malnych wymogów dotyczących niezależności organów ochrony konkurencji. Obowiązujące w tym 
zakresie wymogi wynikają z art. 47 Karty Praw Podstawowych24 i art. 6 Europejskiej Konwencji 
o Ochronie Praw Człowieka25. Takich wymogów nie zawiera rozporządzenie 1/200326 (dalej: roz-
porządzenie 1/2003), jednakże taki wymóg – choć pośrednio – można wywnioskować z zasady 
zapewnienia skutecznego stosowania art. 101 i 102 TFUE wynikającej z tego rozporządzenia. 

TSUE w sprawie Vebic27, odwołując się do zasad autonomii proceduralnej oraz obowiązku 
zapewnienia skuteczności prawa unijnego przez organy krajowe, wskazał, że brak możliwości 
uczestniczenia przez belgijski organ ochrony konkurencji w procedurze prejudycjalnej odnoszącej 
się do postępowania zainicjowanego odwołaniem od decyzji tego organu „zagraża skuteczności 
(effet utile) art. 101 TFUE i 102 TFUE”. Trybunał wskazał, że „w braku uregulowań Unii, zgodnie 
z zasadą autonomii proceduralnej, państwa członkowskie zachowują uprawnienia do wyznaczenia 
jednostki lub jednostek należących do krajowego organu ochrony konkurencji i mających możli-
wość uczestniczenia jako strona pozwana w toczącym się przed sądem krajowym postępowaniu 
skierowanym przeciwko decyzji wydanej przez ten organ, przy zagwarantowaniu poszanowania 
praw podstawowych i pełnej skuteczności prawa konkurencji Unii”28. Obowiązek wskazania sto-
sownych organów wynika z art. 35 rozporządzenia 1/2003. 

Stąd w Komunikacie Komisji do Parlamentu Europejskiego i Rady Dziesięć lat egzekwowania 
prawa ochrony konkurencji: na podstawie rozporządzenia 1/2003 – osiągnięcia i perspektywy29 
wskazano na potrzebę uregulowania niezależności w prawie UE. Potrzeba ta znalazła również 
odzwierciedlenie w przyjętej w ramach Europejskiej Sieci Konkurencji rezolucji dyrektorów or-
ganów w sprawie ciągłej konieczności funkcjonowania skutecznych instytucji, która została przyjęta 
22 Wyr. TSUE, 9 marca 2010 r., w sprawie C-518/07, Komisja Europejska przeciwko Republice Federalnej Niemiec. 
23 Ibidem, par. 39–42. 
24 Karta praw podstawowych Unii Europejskiej (Dz.Urz. C 326, z 26.10.2012 r., s. 391–407). 
25 Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności (Dz.U. 1993 Nr 61, poz. 284). 
26 Rozporządzenie Rady (WE) nr 1/2003 z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie wprowadzenia w życie reguł konkurencji ustanowionych w art. 81 
i 82 Traktatu (OJ L 1, z 4.01.2003 r., s. 1–25). 
27 Wyr. TSUE, 7 grudnia 2010 r. Vlaamse federatie van verenigingen van Brood- en Banketbakkers, Ijsbereiders en Chocoladebewerkers (VEBIC) 
VZW, Sprawa C-439/08. Zbiór Orzeczeń 2010 I-12471. 
28 Par. 35 Ibidem. 
29 COM/2014/0453 fi nal.
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w obliczu redukcji zasobów kilku organów30. W rezolucji podkreślono m.in. potrzebę odpowiedniej 
infrastruktury i zasobów eksperckich.

W dokumencie roboczym Komisji31 przedstawiono szczegółową analizę umocowania organów 
ochrony konkurencji w różnych państwach członkowskich. Podkreślono, że niezależność oznacza, 
że decyzje organu są wolne od wpływów zewnętrznych i opierają się na stosowaniu i interpretacji 
reguł konkurencji w oparciu o argumenty prawne i ekonomiczne. W odniesieniu do rozliczalności 
zauważono, że prawie wszystkie krajowe organy ochrony konkurencji są zobowiązane do składania 
sprawozdań ze swojej działalności w poprzednim roku, głównie w formie rocznego sprawozdania 
do parlamentu lub władzy wykonawczej. Ponadto niektóre krajowe organy ochrony konkurencji 
mogą wystąpić przed Komisją parlamentarną lub przedłożyć roczny plan na nadchodzący rok. 
Wskazano też, że zdecydowana większość krajowych organów ochrony konkurencji korzysta 
również z niezależności operacyjnej, organizacyjnej i fi nansowej. Niezależność operacyjna jest 
przewidziana dla większości krajowych organów ochrony konkurencji wykonujących swoje obowiązki 
i polega na przykład na wyraźnym wykluczeniu ingerencji innych organów państwowych lub in-
nych osób oraz wydawania przez nie instrukcji w dochodzeniu i podejmowaniu decyzji w sprawie 
indywidualnych spraw dotyczących konkurencji. Znaczna większość krajowych organów ochrony 
konkurencji również decyduje o swojej organizacji wewnętrznej i ma oddzielny przydział środków 
budżetowych w ogólnym budżecie państwa, na który ma autonomię budżetową. Chociaż jednak 
większość krajowych organów ochrony konkurencji ma oddzielną linię budżetową, kilka krajowych 
organów ochrony konkurencji generuje własne dochody.

2. Niezależność i rozliczalność w świetle dyrektywy ECN+

Jak wynika z wniosku Komisji32, uznano, że „[n]iektóre krajowe organy ochrony konkurencji nie 
dysponują możliwymi do wyegzekwowania gwarancjami, pozwalającymi im na stosowanie reguł 
konkurencji UE w sposób niezależny, bez przyjmowania instrukcji od podmiotów publicznych lub 
prywatnych. Liczne organy borykają się z niewystarczającymi zasobami ludzkimi i fi nansowymi. 
Może mieć to wpływ na ich zdolność skutecznego egzekwowania reguł konkurencji”. Wnioskodawcy 
powiązali brak niezależności z niemożnością przeprowadzenia jednoczesnej kontroli u wszystkich 
członków domniemanego kartelu bądź – co dość zaskakujące – z brakiem odpowiednich narzędzi 
z zakresu informatyki śledczej, które pozwalałyby na gromadzenie dowodów naruszeń. 

Rozdział III dyrektywy ECN+ poświęcony jest niezależności i zasobom organów. Postanowienia 
art. 4 odnoszą się do niezależności, a art. 5 do zasobów33. Dyrektywa powinna zostać implementow-
ana do 4 lutego 2021 r. Jednak już samo zestawienie postanowień preambuły i przepisów zawartych 
w jej treści wskazuje, że jej zakres jest wynikiem kompromisu ze strony państw członkowskich 
i nie wszystkie postulaty ujęte powyżej mogły być ujęte w formie obowiązujących zasad. 

30 Zob. http://ec.europa.eu/competition/ecn/ncas.pdf.
31 Commission Staff Working Document. Enhancing competition enforcement by the Member States’ competition authorities: institutional and proce-
dural issues accompanying the document Communication from the Commission to the European Parliament and the Council, Ten Years of Antitrust 
Enforcement under Regulation 1/2003: Achievements and Future Perspectives, SWD (2014) 231 fi nal. 
32 2017/0063 (COD) Wniosek. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady dotycząca nadania organom ochrony konkurencji państw członkowskich 
uprawnień w celu zapewnienia skuteczniejszego egzekwowania reguł konkurencji i należytego funkcjonowania rynku wewnętrznego, {SWD(2017) 114 
fi nal} {SWD(2017) 115 fi nal} {SWD(2017) 116 fi nal}, s. 3.
33 Art. 4 i 5 dyrektywy ECN+.
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Art. 4 nakłada na państwa członkowskie obowiązek zapewnienia, aby organy ochrony kon-
kurencji wykonywały swoje obowiązki i uprawnienia w sposób bezstronny i z myślą o skutecznym 
i jednolitym stosowaniu tych przepisów, z zastrzeżeniem proporcjonalnych wymogów w zakresie 
rozliczalności i bez uszczerbku dla ścisłej współpracy między organami ochrony konkurencji w ra-
mach europejskiej sieci konkurencji. W ramach tego obowiązku państwa członkowskie muszą 
wprowadzić odpowiednie procedury, tak aby zapewnić, żeby pracownicy i osoby podejmujące 
decyzje:
• byli zatrudniani w sposób jasny i przejrzysty;
• byli w stanie wykonywać swoje obowiązki i uprawnienia związane ze stosowaniem art. 101 

i 102 TFUE niezależnie od wpływów politycznych i innych wpływów zewnętrznych, nie zwra-
cali się ani nie przyjmowali żadnych indywidualnych instrukcji zarówno od podmiotów pub-
licznych, jak i prywatnych oraz 

• w trakcie trwania zatrudnienia oraz w rozsądnym okresie po jego zakończeniu nie zajmowali 
się postępowaniami w sprawie stosowania prawa, które mogłyby skutkować konfl iktami inte-
resów. Dyrektywa nie defi niuje konfl iktu interesów. Odwołuje się wyłącznie do bezstronności 
pracowników i osób podejmujących decyzje. Zgodnie z par. 19 preambuły takie osoby oraz 
ich bliscy krewni nie powinni mieć żadnych interesów w przedsiębiorstwach lub organizacjach, 
które są przedmiotem postępowań – z udziałem tych osób – w sprawie stosowania posta-
nowień art. 101 lub 102 TFUE, jeżeli mogłoby to podważyć bezstronność tych osób w danej 
sprawie. Oceniając, czy w danej sprawie bezstronność tych osób może zostać ograniczona, 
należy wziąć pod uwagę charakter, rozmiar i zakres posiadanych interesów, a także poziom 
zaangażowania lub uczestnictwa danej osoby. W przypadku gdy konieczne jest zapewnie-
nie bezstronności postępowania i procesu podejmowania decyzji, dana osoba powinna być 
zobowiązana do wyłączenia się z danej sprawy. 
Długość rozsądnego okresu należy określić, uwzględniając charakter nowego zajęcia tych 

osób oraz stopień ich zaangażowania oraz odpowiedzialności w tym samym postępowaniu, 
w którym uczestniczyli w okresie zatrudnienia lub kadencji w krajowym administracyjnym organie 
ochrony konkurencji34.

Zgodnie z preambułą dyrektywy ECN+, bez uszczerbku dla stosowania bardziej rygorystycz-
nych przepisów krajowych, każdy krajowy administracyjny organ ochrony konkurencji powinien 
opublikować kodeks postępowania, który będzie zawierał zasady dotyczące konfl iktów interesów. 
Niewątpliwie największą luką tego przepisu jest brak wprowadzenia kadencyjności organów i brak 
wprowadzenia jasnych wymogów odwołania.

Dodatkowo dyrektywa ECN+ wprowadza wymóg, aby osoby podejmujące decyzje nie mogły 
zostać odwołane z piastowanego stanowiska (decyzyjnego) z przyczyn związanych z właściwym 
wykonywaniem ich obowiązków i uprawnień w ramach stosowania art. 101 i 102 TFUE, a tylko 
wtedy, gdy przestaną spełniać warunki niezbędne do sprawowania takich stanowisk. Warunki 
wymagane do wykonywania ich obowiązków oraz defi nicja poważnego uchybienia muszą zostać 
określone z wyprzedzeniem w prawie krajowym przy uwzględnieniu konieczności zapewnienia 
skutecznego egzekwowania prawa. Przepisy te zostały wprowadzone, ponieważ w toku konsultacji 
społecznych przede wszystkim przedsiębiorstwa zgłaszały, że krajowe organy ochrony konkurencji 
34 Par. 20 preambuły. 
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nie mają możliwości określania priorytetów, co całkowicie uniemożliwia im skoncentrowanie się 
na naruszeniach, które najbardziej szkodzą konkurencji.

Wreszcie dyrektywa ECN+ zezwala organom ochrony konkurencji na określanie priorytetów 
dotyczących wykonywania zadań związanych ze stosowaniem art. 101 i 102 TFUE i odrzuca-
nia – zgodnie z wyznaczonymi priorytetami – skarg na określone działania naruszające przepisy 
ochrony konkurencji.

Dyrektywa odnosi się również do obowiązku zapewnienia organom ochrony konkurencji 
wiedzy eksperckiej pracowników oraz wystarczających zasobów fi nansowych, technicznych 
i technologicznych niezbędnych do skutecznego wykonywania obowiązków i uprawnień dla sto-
sowania art. 101 i 102 TFUE. W tym celu wprowadza m.in. wymóg niezależności w wykonywaniu 
przyznanego budżetu, ale nie przedstawia precyzyjnych kryteriów oceny wystarczającego cha-
rakteru zasobów. Wprowadza jednocześnie obowiązek przedstawiania okresowych sprawozdań 
obejmujących działalność i wykorzystanie zasobów organowi rządowemu lub parlamentarnemu. 
Sprawozdania te powinny zawierać również informacje o mianowaniu i odwoływaniu członków 
organu decyzyjnego, o ilości zasobów przydzielonych w danym roku oraz o wszelkich zmianach 
tej ilości w porównaniu z latami poprzednimi. Sprawozdania powinny być udostępniane publicznie.

Jednocześnie w treści przepisów nie znalazło się ujęte w preambule postanowienie, że 
w celu zapewnienia bezstronności krajowych administracyjnych organów ochrony konkurencji 
należy przewidzieć, że nakładane przez nie kary za naruszenia art. 101 i 102 TFUE nie powinny 
być wykorzystywane do bezpośredniego fi nansowania działania tych organów.

Jak wynika z powyższego, dyrektywa ECN+ niewiele zmienia w odniesieniu do weryfi kowal-
ności. Par. 22 preambuły wskazuje, że niezależność operacyjna krajowych administracyjnych 
organów ochrony konkurencji nie powinna wykluczać ani kontroli sądowej, ani nadzoru parlamen-
tarnego, o ile jest to zgodne z przepisami krajowymi. Art. 4 ust. 1 dyrektywy ECN+ powtarza za 
preambułą, że w celu zagwarantowania niezależności krajowych organów ochrony konkurencji 
podczas stosowania art. 101 i 102 TFUE państwa członkowskie zapewniają, aby takie organy 
wykonywały swoje obowiązki i uprawnienia w sposób bezstronny i z myślą o skutecznym i jed-
nolitym stosowaniu tych przepisów, z zastrzeżeniem proporcjonalnych wymogów w zakresie 
rozliczalności (podkreślenie MK). Wymogi w zakresie rozliczalności powinny również przyczyniać 
się do zapewnienia wiarygodności i umocowania prawnego działań krajowych organów ochrony 
konkurencji. Proporcjonalne wymogi w zakresie rozliczalności obejmują sporządzanie przez kra-
jowe administracyjne organy ochrony konkurencji okresowych sprawozdań ze swojej działalności 
i przedstawianie ich organowi rządowemu lub parlamentarnemu. Krajowe administracyjne organy 
ochrony konkurencji mogą także podlegać kontroli, a ich wydatki mogą być monitorowane pod 
warunkiem, że nie ma to wpływu na ich niezależność. Jednakże dyrektywa ECN+ nie wprowadza 
żadnych minimalnych warunków odnoszących się do rozliczalności. 

Wreszcie dyrektywa ECN+ w art. 3 wskazuje, że postępowania dotyczące naruszeń art. 101 
lub 102 TFUE prowadzone przez krajowe organy ochrony konkurencji muszą być zgodne z ogólny-
mi zasadami prawa Unii oraz Kartą praw podstawowych Unii Europejskiej. Państwa członkowskie 
mają obowiązek zapewnić, aby wykonywanie uprawnień podlegało odpowiednim gwarancjom 
w odniesieniu do poszanowania praw przedsiębiorstw do obrony, w tym prawa do bycia wysłucha-
nym oraz prawa do skutecznego środka odwoławczego przed sądem. Jednakże dyrektywa ECN+ 



3535 Małgorzata Kozak            Raz, dwa, trzy, niezależny będziesz ty…

internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 2019, nr 6(8)        www.ikar.wz.uw.edu.pl        DOI: 10.7172/2299-5749.IKAR.6.8.2

nie konkretyzuje związku między skutecznością organów a ich niezależnością. Pomija również 
problematykę zapewnienia równowagi między skutecznością działania organu a zapewnieniem 
ochrony praw przedsiębiorców w toku realizacji celów nałożonych na organ ochrony konkuren-
cji. Niewątpliwie kwestia ta będzie powracała w toku sporów odwoławczych od decyzji organów. 

V.  Implementacja w Polsce 
Prezes UOKiK jest centralnym organem administracji rządowej. Działa w granicach określonych 

przez uokik, a działalność UOKiK fi nansowana jest bezpośrednio z budżetu państwa35. Działa na 
rzecz „najwyższego poziomu dobrobytu konsumenta przez skuteczną ochronę konkurencji, przy 
respektowaniu zasad sprawiedliwości proceduralnej w relacjach z przedsiębiorcami”36. Mimo coraz 
szerszego zakresu kompetencji brakuje szczegółowych strategii i planów określających kolejne 
założenia polityki realizowanej przez Prezesa UOKiK. Brak takiego holistycznego podejścia jest 
tym bardziej problematyczny, że do kompetencji Prezesa UOKiK dodawane są kolejne zakresy 
działań. Oznacza to, że niemożliwa jest weryfi kacja zachowania niezależności i rozliczenia rea-
lizacji zadań przez organ. 

Między innymi. w odpowiedzi na przygotowywaną dyrektywę ECN+ Urząd Ochrony Konkurencji 
i Konsumentów przedstawił w październiku 2018 r. – a więc przed jej przyjęciem – projekt nowe-
lizacji ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów37. Projekt ten podlegał znacznym zmianom 
w toku procedury jego uzgadniania. W wersji projektu z marca 2019 r.38 usunięto przepisy mają-
ce implementować dyrektywę ECN+. Jednakże krótka charakterystyka propozycji pokazuje, że 
zagwarantowanie niezależności musi być poparte szeroką analizą i nie może się sprowadzać li 
i jedynie do wprowadzenia kadencyjności organu (nawet jeżeli sama kadencyjność jest jak naj-
bardziej słusznym postulatem). Przede wszystkim negatywne komentarze odnośnie do projektu 
wzbudziło tempo wprowadzanych zmian i brak pogłębionej dyskusji nad rolą Prezesa UOKiK 
i samego UOKiK oraz ich organizacyjnym umocowaniem39. 

Jedną w kluczowych zmian było zaproponowanie w projekcie wprowadzenia w art. 29 uokik 
kadencyjności Prezesa UOKiK wynoszącej 6 lat oraz określenie zamkniętego katalogu przyczyn 
jego odwołania. Niewątpliwie propozycję tę należy uznać za słuszną. Zastrzeżenia budziło jednak 
zniesienie naboru (a nie konkursu!) bez ścisłego określenia ustawowego kryteriów merytorycznych 
oraz rezygnacja z wyłaniania wiceprezesów UOKiK w drodze otwartego naboru z zachowaniem 
zasad konkurencyjności (Błachucki, 2019). Dodatkowo automatyczne objęcie pierwszej kadencji 
przez piastuna organu w chwili wejścia w życie zmian w ustawie nie znajdowało odzwierciedlenia 
w przepisach dyrektywy ECN+ i uzasadniało poważne wątpliwości co do rzeczywistych celów 
nowelizacji. 

Dodatkowo projekt nowelizacji nie uwzględniał pozostałych kwestii, w tym np. wprowadzenia 
kodeksu postępowania, gwarancji zatrudnienia i bezstronności pracowników UOKiK. Pomijał zu-
pełnie kwestie zapewnienia właściwych zasobów gwarantujących skuteczne stosowanie zarówno 

35 Ewolucja ustrojowa unormowania UOKiK i zakresu kompetencji Prezesa UOKiK przedstawiona jest m.in. w: Błachucki, 2019, s. 322 i n.; Skoczny, 
2004, s. 6; Król-Bogomilska, 2009.
36 Sprawozdanie z działalności UOKiK za 2017. Pozyskano z: www.uokik.gov.pl, s. 4. 
37 Przyjęty przez Radę Ministrów 6 czerwca 2019 r. Druk sejmowy nr 3542. 
38 Pismo Prezesa UOKiK z 25.03.2019 r., BP-3.0249.1.334.2019. Pozyskano ze strony Rządowego Centrum Legislacji. 
39 http://www.spk.com.pl/uploads/pdf/2019-01-31/190130_Uwagi%20SPK%20do%20nowelizacji%20uokik.pdf.
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art. 101 i 102 TFUE, jak i krajowych uregulowań. Ta ostatnia luka stanowi istotną przeszkodę 
w skutecznym funkcjonowaniu UOKiK w Polsce i zapewnieniu jego pracownikom rynkowych 
warunków płacy i pracy. 

Wreszcie projekt nowelizacji również pomijał rewers niezależności, jakim jest rozliczalność, 
i to wobec zarówno samego Prezesa UOKiK, jak i pracowników Urzędu. M. Błachucki podkreśla, 
że „jednocześnie z licznymi gwarancjami niezależności kontrastuje minimalna liczba instrumentów 
rozliczalności organu antymonopolowego” (Błachucki, 2019, s. 401) i zależność piastuna organu 
od jego zaplecza politycznego. 

Brak całościowego podejścia do polityki UOKiK przejawia się choćby brakiem szeroko zakro-
jonych celów do realizacji przez ten organ. Analiza ostatnio podejmowanych działań legislacyjnych 
i zwiększania zakresu kompetencji UOKiK pokazuje, że są one odpowiedzią ad hoc na zaistniałe 
problemy, a nie elementem realizowanej strategii. Niewątpliwie już obecnie Prezes UOKiK prowadzi 
szeroko zakrojoną akcję informacyjną na temat swojej działalności. Jednakże na etapie samych 
postępowań istnieją wątpliwości, np. co do zakresu prawa do dostępu do akt (Kozak, 2019), co 
może wpływać na zakres prawa do obrony. Niewątpliwie proponowane przepisy będą raczej pro-
wadzić do dalszego powiązania piastuna z jego zapleczem politycznym, a nie do wzmocnienia 
jego roli eksperckiej niezbędnej do realizacji celów gospodarczych. 

W konsekwencji należy postulować, aby implementacja dyrektywy ECN+ obejmowała nie 
tylko kadencyjność piastuna organu, wymogi dotyczące jego kwalifi kacji, jak i zasady merytorycz-
nego konkursu, w wyniku którego dochodzi do wyboru Prezesa UOKiK. Jasno powinny też zostać 
określone ogólne oczekiwania polityczne, np. w formie założeń polityki UOKiK. Prezes UOKiK 
wyłoniony w ten sposób powinien zdawać sprawozdania, z uwzględnieniem celów określonych 
w założeniach polityki. Dodatkowo konieczne jest zapewnienie wprowadzenia i przestrzegania 
wewnętrznych standardów zapewniających bezstronność pracowników UOKiK, jak i ich należyte 
przygotowanie merytoryczne. Niewątpliwie konieczna jest dyskusja o ich odpowiednim wynagro-
dzeniu i odpowiednie zabezpieczenie poziomu wynagrodzeń. 

VI. Podsumowanie
Dyrektywa ECN+ stanowi interesującą próbę pogłębienia niezależności organów ochrony 

konkurencji państw członkowskich Unii Europejskiej. Szkoda jednak, że jest wyrazem daleko 
posuniętego kompromisu i nie zobowiązuje państw członkowskich do wprowadzenia w życie roz-
wiązań, które mogłyby znacząco poprawić sposób funkcjonowania organów ochrony konkurencji. 
Czy dyrektywa rzeczywiście wprowadzi niezależność faktyczną zgodnie z postulatami doktryny? 
O tym pewnie przesądzi TSUE, o ile Komisja Europejska uzna, że któreś z państw członkowskich 
niedostatecznie wprowadziło w życie przepisy dyrektywy ECN+. 

Polska implementacja, jak na razie, nie realizuje nawet tych kompromisowych postulatów 
zawartych w dyrektywie ECN+, a zakusy na niezależność władzy sądowniczej pokazują, że 
problem wywierania wpływów politycznych na regulatorów rynkowych, w tym Prezesa UOKiK, 
jest realny. Kwestia ta może mieć znaczenie zwłaszcza w kontekście reakcji Prezesa UOKiK na 
działania przedsiębiorców z udziałem Skarbu Państwa, co z kolei może prowadzić do zachwiania 
konkurencji w Polsce. 
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I. Wprowadzenie
Celem niniejszego artykułu jest odpowiedź na pytanie o zasadność wprowadzenia do pol-

skiego porządku prawnego oraz o zakres pojęciowy terminów „kartel” oraz „uczestnik tajnego 
kartelu”, którymi posługuje się obowiązująca od 27 czerwca 2017 r. ustawa z dnia 21 kwietnia 
2017 r. o roszczeniach o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji1 
(dalej: ustawa).

Powołana regulacja implementuje dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/104/UE 
z dnia 26 listopada 2014 r. w sprawie niektórych przepisów regulujących dochodzenie roszczeń od-
szkodowawczych z tytułu naruszenia prawa konkurencji państw członkowskich i Unii Europejskiej, 
objęte przepisami prawa krajowego (dalej: dyrektywa). Dyrektywa ta ustanawia wspólne ramy praw-
ne dochodzenia przez osoby poszkodowane naruszeniem prawa konkurencji roszczeń odszkodo-
wawczych. Unijnemu unormowaniu przyświecają dwa założenia: „(i) optymalizowanie interakcji2 
pomiędzy egzekwowaniem prawa konkurencji na drodze publicznoprawnej i prywatnoprawnej; oraz 
(ii) zapewnienie, by ofi ary naruszeń unijnych reguł konkurencji mogły skutecznie dochodzić pełnego 
odszkodowania za poniesioną szkodę”3. W celu realizacji tych założeń, dyrektywa nakazuje wpro-
wadzenie do porządków prawnych państw członkowskich szereg nowych narzędzi i instrumentów 
prawnych o zróżnicowanej charakterystyce. Precyzując możliwość korzystania z poszczególnych 
z nich, odsyła m.in. do zawartej w jej art. 2 pkt 14 defi nicji kartelu. Zgodnie z jej treścią, „«kartel» 
oznacza porozumienie lub uzgodnione praktyki co najmniej dwóch konkurentów zmierzające do 
koordynowania działań konkurencyjnych na rynku lub do wpływania na istotne czynniki konku-
rencji poprzez takie praktyki, jak – choć niewyłącznie – ustalanie lub koordynowanie cen nabycia 
lub sprzedaży lub innych warunków transakcji handlowych, w tym odnośnie do praw własności 
intelektualnej, ustalanie poziomu produkcji lub sprzedaży, podział rynków i klientów (w tym zmowa 
przetargowa), ograniczenia przywozu lub wywozu lub działania antykonkurencyjne podejmowane 
przeciwko innym konkurentom”.

Transponując dyrektywę polski ustawodawca zdecydował się wiernie4 powtórzyć przytoczoną 
wyżej defi nicję w art. 2 pkt 3 ustawy. Ten prosty zabieg spowodował jednak, że w polskim systemie 
prawa5 zaistniał swoisty dysonans między unormowaniami w przedmiocie prywatnego i publicz-
nego egzekwowania reguł konkurencji (odpowiednio private i public enforcement). O ile bowiem 
krajowe regulacje z zakresu public enforcement pozwalają w obecnym stanie prawnym ubiegać 
się o odstąpienie od wymierzenia kary lub jej obniżenie, tj. brać udział w procedurze łagodzenia 
kar (leniency)6, uczestnikom wszelkich porozumień ograniczających konkurencję, o tyle na użytek 

1 Dz.U. 2017, poz. 1132.
2 Zagadnienie współistnienia trybów publicznego i prywatnego egzekwowania prawa ochrony konkurencji w polskiej literaturze szerokiej analizie poddała 
A. Jurkowska-Gomułka. W poświęconej tej problematyce monografi i Autorka wskazuje m.in. na potrzebę wypracowania modelu „który będzie można 
określić nie tylko jako kompleksowy czy zintegrowany (tj. taki, na który składają się obydwa tryby egzekwowania prawa), ale także jako zrównoważony 
(tj. taki, który w relacjach między publicznym i prywatnym trybem egzekwowania reguł konkurencji uwzględnia efektywność i spójność stosowania prawa 
ochrony konkurencji oraz równorzędność [równoważność] ścieżek egzekwowania przepisów)” (Jurkowska-Gomułka, 2013, s. 47).
3 Por. s. 3 uzasadnienia wniosku w przedmiocie dyrektywy (dokument COM(2013) 404 fi nal z dnia 11.06.2013 r. 2013/0185 (COD)). Wymowna jest 
w szczególności kolejność, w jakiej cele te zostały przedstawione.
4 Niewielkie różnice w brzmieniu defi nicji ocenić należy jako pozbawione znaczenia prawnego.
5 Formalnie zakresem dyrektywy objęte są wyłącznie sytuacje, w których doszło do naruszenia unijnego prawa konkurencji. Polski ustawodawca zde-
cydował się jednak rozciągnąć zakres zastosowania nowych regulacji także na naruszenia o charakterze „czysto krajowym”. Tego rodzaju rozwiązanie 
było popularne wśród państw członkowskich (por. Malinauskaite i Cauffman, 2018, s. 499), które wskazują, że w ten sam sposób postąpili ustawodawcy 
m.in. Belgii, Litwy i Łotwy.
6 Zwrot leniency jest w niniejszym artykule używany jako synonim zwrotu „procedura łagodzenia kar” i obejmuje zarówno odstąpienie przez organ od 
wymierzenia przedsiębiorcy kary pieniężnej, jak i obniżenie jej wysokości. W terminologii unijnej instytucje te odpowiadają „zwolnieniu z grzywny” oraz 
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przepisów private enforcement programem łagodzenia kar jest tylko takie postępowanie, w którym 
o złagodzenie kary ubiega się „uczestnik tajnego kartelu”. Okoliczność ta ma istotne znaczenie, 
ponieważ z udziałem w programie łagodzenia kar ustawa wiąże szereg konsekwencji materialno-
prawnych oraz procesowych (korzystnych dla naruszycieli). Powstaje również pytanie, czy decyzja 
krajowego ustawodawcy o zróżnicowaniu zakresu znaczeniowego pojęcia „program łagodzenia 
kar” na gruncie regulacji private i public enforcement znajduje aksjologiczne uzasadnienie. Jeżeli 
jednym z głównych założeń7 szeroko rozumianego prawa ochrony konkurencji jest koordyna-
cja publiczno- i prywatnoprawnych trybów egzekwowania prawa konkurencji (mająca zapewnić 
możliwie najskuteczniejsze zwalczanie naruszeń prawa), to jakie argumenty przemawiać mają 
za pozbawieniem możliwości powołania się na część unormowań ustawy wyłącznie niektórych 
z przedsiębiorców uprawnionych do udziału w programie łagodzenia kar przed Prezesem UOKiK 
(przedsiębiorców nie będących uczestnikami kartelu)? 

Niezależnie od powyższego, szereg wątpliwości wzbudza także zakres desygnatów pojęć 
„kartel” oraz „uczestnik tajnego kartelu”, którymi posługuje się ustawa (przy czym wątpliwości te 
dotyczą także regulacji unijnej). Pomimo że przedstawiciele polskiej doktryny prawniczej operowali 
pojęciem „kartelu” na długo przed przyjęciem ustawy, w literaturze nie doszło do nadania mu jed-
nolitego, uniwersalnie przyjmowanego znaczenia. W dalszym ciągu służy ono m.in. do oznaczania: 
(1) porozumień ograniczających konkurencję w ogólności (tak m.in. Podrecki, 2014, s. 789 i 814); 
(2) horyzontalnych porozumień ograniczających konkurencję (tak m.in. Milewska, 2017, s. 60; 
por. również Podrecki, 2014, s. 846) oraz (3) horyzontalnych porozumień ograniczających kon-
kurencję o określonej specyfi ce (tak m.in. Kłopocki, 2017, s. 54–55; Szwedziak, 2012, s. 57) (dla 
ułatwienia powyższe znaczenia słowa „kartel” ujmować można jako odpowiednio kartel sensu 
largo, sensu stricto i sensu strictissimo). Bronić można stanowiska, że wprowadzenie do prawa 
polskiego rozbudowanej, przejętej z prawodawstwa unijnego, defi nicji pojęcia „kartel” nie rozstrzyg-
nęło ostatecznie kwestii jego przyporządkowania do jednej ze wskazanych wyżej kategorii. Po 
pierwsze, operuje ona szeregiem pojęć nieostrych. Po drugie, odwołuje się do otwartego katalogu 
zachowań.

Literalne brzmienie defi nicji kartelu – posłużenie się pojęciem „konkurentów” – zdaje się 
wykluczać możliwość nadania mu znaczenia sensu largo. Nieoczywisty pozostaje natomiast 
dokładny zakres objętych defi nicją porozumień, jak również status niektórych uczestniczących 
w nich podmiotów, np. tzw. pomocników. W pewnym uproszczeniu, pomocnikami porozumień 
naruszających konkurencję są podmioty niepozostające z ich stronami ani w relacjach horyzon-
talnych, ani wertykalnych, ale w ramach tych porozumień aktywnie uczestniczące w ograniczaniu 
konkurencji i zmierzające do realizacji antykonkurencyjnych celów8. W ocenie TSUE oraz Komisji 
Europejskiej wskazane okoliczności pozwalają uznać pomocników za równorzędnych sprawców 
naruszenia prawa konkurencji9.

„zmniejszeniu grzywny”. Do tych ostatnich pojęć nawiązuje pojawiający się w dyrektywie i ustawie zwrot „podmiot zwolniony z kary” oznaczający na 
gruncie prawa krajowego przedsiębiorcę, wobec którego Prezes UOKiK odstąpił od wymierzenia kary pieniężnej.
7 Por. np. art. 1 ust. 2 dyrektywy oraz jej motyw 6.
8 Por. m.in. pkt 36–38 wyr. TS z dnia 22.10.2015 r. w sprawie C-194/14 P AC Truehand AG v. Komisja Europejska.
9 Zasadność i reguły karania pomocników porozumień nie będą szerzej analizowane w niniejszym artykule. Zagadnienia te zostały poddane szerokiej 
analizie w obronionej 03.12.2018 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego rozprawie doktorskiej pt. „Odpowiedzialność anty-
monopolowa pomocnika kartelu” autorstwa K. Wiese.
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Na tle poczynionych uwag uzasadniona wydaje się następująca konstrukcja niniejszego arty-
kułu. W pierwszej kolejności należy dokonać analizy zasadności wprowadzenia do prawa polskiego 
pojęcia „kartelu”. Analiza ta powinna objąć przede wszystkim kontekst systemowy nowego terminu 
prawnego, skutki objęcia szczegółową regulacją porozumień stanowiących kartel, jak również 
kwestię prawidłowości implementacji dyrektywy. W drugiej kolejności zasadne jest przedstawienie 
wątpliwości interpretacyjnych związanych z nowym terminem i jego defi nicją. Poczynione w ra-
mach artykułu wnioski i obserwacje powinny zostać następnie wykorzystane w celu przedstawienia 
propozycji wykładni zawartych w ustawie pojęć „kartel” i „uczestnik tajnego kartelu”.

II. Zasadność wprowadzenia do polskiego języka prawnego 
pojęcia „kartelu”

1. Uwagi wstępne

Jak już sygnalizowano, wprowadzenie pojęcia „kartelu” do regulacji rangi ustawowej nastąpiło 
w Polsce w związku z implementacją dyrektywy. Udzielenie odpowiedzi w przedmiocie zasadności 
tego działania musi więc uwzględniać analizę dwóch zagadnień. Po pierwsze, uzasadnienia po-
sługiwania się tym terminem przez prawodawcę unijnego. Po drugie, charakteru przeprowadzonej 
za pośrednictwem dyrektywy harmonizacji.

Pojęcie „kartelu” służy w ramach dyrektywy skonkretyzowaniu zakresu zastosowania nie-
których przewidzianych w niej regulacji. Pomimo że dyrektywa dotyczy co do zasady roszczeń 
o naprawienie szkody wyrządzonej jakimkolwiek naruszeniem prawa konkurencji, część jej posta-
nowień znajduje zastosowanie wyłącznie do karteli. Warto w tym miejscu poczynić uwagę, że fakt 
bycia uczestnikiem kartelu uzasadnia w świetle dyrektywy stosowanie do tego rodzaju naruszeń 
prawa konkurencji niekorzystnych dla ich uczestników regulacji, tj. domniemania wyrządzenia 
szkody przez naruszenie kartelowe (art. 17 ust. 2 dyrektywy)10. Regulacje, które przewidują dla 
uczestników karteli pewne korzystne w świetle „zasad ogólnych” wynikających z dyrektywy roz-
wiązania, znajdują zastosowanie wyłącznie dla tych z nich, którzy zaangażowali się w program 
łagodzenia kar będący elementem public enforcement11.

Korzystne dla podmiotów korzystających z leniency rozwiązania podzielić można na dwie 
grupy. Do pierwszej z nich zaliczyć należy regulację bezwarunkowo pozbawiającą sądy krajowe 
uprawnienia do nakazania stronie postępowania lub podmiotowi trzeciemu ujawnienia złożo-
nych przez uczestników karteli w ramach programów łagodzenia kar oświadczeń (art. 6 ust. 6 
lit. a dyrektywy)12. Do grupy tej należą też uzupełniające powyższą normę regulacje przewidujące 
bezwzględną niedopuszczalność wykorzystania tej kategorii dowodów w postępowaniu odszko-
dowawczym, jeżeli pomimo wskazanego wyżej zakazu zostały one pozyskane przez stronę13 
(art. 7 ust. 1 dyrektywy). Druga grupa unormowań korzystnych dla uczestników karteli to z kolei 

10 W przedmiocie znaczenia wskazanego domniemania por. Gulińska, 2018, s. 141–150. Niejednoznaczność powołanej normy dyrektywy skłoniła 
niektóre kraje Unii Europejskiej do jej doprecyzowania. Przykładowo, łotewskie unormowania przewidują, że w braku odmiennego dowodu naruszenia 
kartelowe wpływają na ceny w stopniu równym 10% (za: Malinauskaite i Cauffman, 2018, s. 509).
11 Kartele te powinny ponadto mieć przymiot „tajnych” – w tej kwestii por. uwagi w dalszej części artykułu.
12 Pozostałe zakazy dowodowe – określone w art. 6 ust. 5 dyrektywy i art. 6 ust. 6 lit. b dyrektywy – nie są ograniczone do karteli i odnoszą się do 
wszystkich przypadków naruszeń prawa konkurencji.
13 Warto zwrócić uwagę, że niedopuszczalność wykorzystania wspomnianych dowodów w postępowaniu o odszkodowanie jest ograniczona wyłącznie 
do sytuacji, w których dowody te zostały przez stronę uzyskane wyłącznie dzięki dostępowi do akt organu ochrony konkurencji.
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przepisy statuujące swoiste ograniczenia ich solidarnej odpowiedzialności odszkodowawczej 
(art. 11 ust. 4–6 dyrektywy)14. Stosowanie tych ostatnich przepisów zależne jest od całkowitego 
zwolnienia uczestnika kartelu z kary w ramach leniency.

Analiza powołanych przepisów prowadzi do następujących wniosków. Po pierwsze, że zmo-
wy kartelowe oceniane są przez prawodawcę unijnego jako ze swej natury bardziej szkodliwe 
dla konkurencji i uczestników rynku niż innego rodzaju naruszenia tej gałęzi prawa. Znajduje to 
bezpośrednie potwierdzenie w treści motywu 26 dyrektywy oraz pkt 1–2 Obwieszczenia Komisji 
w sprawie zwalniania z grzywien i zmniejszania grzywien w sprawach kartelowych15 (dalej: 
Obwieszczenie). Stanowisko to nie stanowi istotnego novum – było ono prezentowane zarówno 
przez organy ochrony konkurencji, jak i przez przedstawicieli doktryny prawa konkurencji (przy 
czym opinie te dotyczyły co do zasady karteli sensu strictissimo)16.

Po drugie, możliwość powołania się przez wybranych uczestników karteli w ramach private 
enforcement na korzystne w świetle zasad ogólnych rozwiązania została ściśle powiązana z me-
chanizmem wykorzystywanym przez organy antymonopolowe w ramach egzekwowania prawa 
konkurencji na drodze publicznoprawnej, tj. procedurą łagodzenia kar. Prawodawca zakłada, że 
brak szczególnych reguł ochrony w postępowaniu cywilnym uczestników kartelu korzystających 
z leniency spowodowałby spadek popularności tego instrumentu17. W ramach programu łago-
dzenia kar przedsiębiorca m.in. dostarcza organowi ochrony konkurencji dowody w przedmiocie 
swojego udziału w niedozwolonym porozumieniu. Możliwość późniejszego udostępnienia ich po-
wodom w postępowaniu cywilnym stawiałaby pozwanego (naruszyciela) w skrajnie niekorzystnej 
sytuacji procesowej18. Niezależnie od tego, przyznanie się do udziału w naruszeniu na potrzeby 
leniency oznaczałoby w razie ewentualnego procesu uznanie przez przedsiębiorcę swojej winy. 
Wykazaniu podlegałyby wówczas jedynie pozostałe przesłanki odpowiedzialności, jak np. wyso-
kość szkody czy adekwatny związek przyczynowy między nią a stwierdzonym naruszeniem. Co 
więcej, decyzja wydana przez organ ochrony konkurencji przeciwko podmiotowi, który skorzystał 
z programu łagodzenia kar zasadniczo nie będzie przez niego zaskarżona. Oznacza to, że w sto-
sunku do tego konkretnego podmiotu wcześniej niż wobec pozostałych uczestników zmowy stanie 
się ostateczna. Mając na uwadze, że większość postępowań z zakresu private enforcement to 
tzw. działania następcze (mające miejsce po stwierdzeniu naruszenia prawa konkurencji w trybie 
publicznoprawnym), wcześniejsze ustalenie odpowiedzialności jednego z członków kartelu może 
powodować kierowanie głównie przeciwko niemu roszczeń przez osoby poszkodowane narusze-
niem19. Ponosi on wówczas ciężar zaspokojenia roszczeń wszystkich poszkodowanych. Może mieć 
to miejsce zwłaszcza wtedy, gdy przepisy prawa przewidują związanie sądu ustaleniami organu 
ochrony konkurencji w przedmiocie stwierdzenia naruszenia (tak np. art. 9 ust. 1 dyrektywy20).

14 Dokładne brzmienie tych regulacji nie jest w tym miejscu istotne. W zakresie występujących na ich tle wątpliwości (por. Podrecki i Wiese, 2016).
15 Dokument 2006/C 298/11, Dz.Urz. C 298 z 08.12.2006 r.
16 Por. m.in. Turno (2013, s. 215), który wskazuje, że „porozumienia kartelowe zalicza się do najcięższych naruszeń/ograniczeń konkurencji”.
17 Por. pkt 6 Obwieszczenia.
18 Por. motyw 26 dyrektywy.
19 Por. Turno (2013, s. 308–309, przypis 891), który zauważa, że najprawdopodobniej właśnie „odwleczenie odpowiedzialności odszkodowawczej wo-
bec podmiotów poszkodowanych” było celem wniesionego przez Deutsche Lufthansa AG odwołania od decyzji Komisji Europejskiej z dnia 9.11.2010 r. 
COMP/39258, w której – w związku z udziałem wskazanego przewoźnika w procedurze łagodzenia kar – Komisja odstąpiła od wymierzenia wobec 
niego kary pieniężnej (odwołanie miało nie kwestionować ustaleń faktycznych Komisji, a jedynie odnosić się do kwestii błędnego stosowania prawa). 
20 Związanie sądu orzekającego w sprawie o odszkodowanie ustaleniami organu ochrony konkurencji zostało ograniczone w dyrektywie wyłącznie do 
decyzji/wyroków organu ochrony konkurencji tego samego państwa. Decyzje/wyroki organów ochrony konkurencji innych państw członkowskich mogą być 
natomiast przedstawiane sadom jako tzw. dowody prima facie (w polskim tłumaczeniu dyrektywy – domniemanie faktyczne, por. art. 9 ust. 2 dyrektywy).
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W ocenie unijnego prawodawcy spadek popularności programu łagodzenia kar doprowadziłby 
do niekorzystnych z punktu widzenia interesu publicznego skutków21. Negatywnie wpływałby na 
wykrywalność karteli, a także na możliwość wykazania ich uczestnikom faktu udziału w naruszeniu 
prawa. To z kolei przyczyniłoby się do częstszych i dłużej trwających zmów kartelowych, a w kon-
sekwencji do wzrostu rozmiaru szkód wyrządzanych społeczeństwu przez kartele. Konstatacje 
te prowadzą unijnego prawodawcę do wniosku, że konieczne jest takie ukształtowanie regulacji 
z zakresu private enforcement, które pozwoli uniknąć zidentyfi kowanych zagrożeń dla skuteczności 
egzekwowania prawa konkurencji na drodze publicznoprawnej (w szczególności przy wykorzy-
staniu programów łagodzenia kar)22. Powyższe znajduje potwierdzenie w uzasadnieniu wniosku 
w przedmiocie dyrektywy23 oraz w treści samej dyrektywy. Wynika z nich bowiem, że to regulacje 
publicznoprawne w zakresie egzekwowania prawa konkurencji powinny rzutować na kształt roz-
wiązań przyjętych w zakresie private enforcement, a nie odwrotnie24. W literaturze wskazano m.in., 
że ograniczenia dowodowe zawarte w art. 6 ust. 5 i 6 dyrektywy „wychodzą poza zapewnienie 
jedynie efektywnej koordynacji dwóch systemów egzekwowania, gdyż odzwierciedlają wybór pra-
wodawcy, przyznający prymat celom systemu publicznego egzekwowania unijnych reguł, zwłasz-
cza programów łagodzenia kar, nad interesami osób prywatnych żądających odszkodowania za 
naruszenie tych reguł” [tłum. wł.] (Albors-Llorens, 2018, s. 148)25. W zakresie objętym dyrektywą 
prawodawca unijny jednoznacznie rozstrzygnął więc problem wyważenia interesu publicznego 
(skuteczne ściganie naruszeń) i interesu prywatnego (ochrona osób poszkodowanych) sygnali-
zowany uprzednio przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej26. Warto też zauważyć, że 
miało to miejsce pomimo zgłoszonej w trakcie prac legislacyjnych uwagi Europejskiego Komitetu 
Ekonomiczno-Społecznego, zgodnie z którą tekst (projektu27) dyrektywy „zbytnio chroni interesy 
przedsiębiorstw korzystających z programów łagodzenia kar i to kosztem poszkodowanych” 28. 
Tego rodzaju decyzja jest jak najbardziej zasadna. W doktrynie wskazuje się bowiem, że nawet 
funkcjonowanie zrównoważonego29 modelu egzekwowania reguł konkurencji „wymaga niekiedy 
przyznania prymatu określonej wartości kosztem innej – np. równość obydwu trybów egzekwowania 

21 Por. motyw 38 dyrektywy.
22 Por. w tym zakresie s. 14 uzasadnienia wniosku w przedmiocie dyrektywy, gdzie wskazano, iż zmierza ona do „zagwarantowania skutecznej ochro-
ny egzekwowania prawa konkurencji na drodze publicznoprawnej w całej UE oraz zagwarantowania ofi arom naruszeń prawa konkurencji dostępu do 
naprawdę skutecznego mechanizmu pozwalającego uzyskać pełne odszkodowanie za poniesioną szkodę, chroniąc jednocześnie uzasadnione interesy 
pozwanych oraz osób trzecich”.
23 Dokument COM(2013) 404 fi nal z dnia 11.06.2013 r. 2013/0185 (COD).
24 Por. np. s. 17–18 uzasadnienia, na których wskazano, że ograniczenia dowodowe odnoszące się do możliwości korzystania z określonych doku-
mentów (lub informacji) będących w posiadaniu organów ochrony konkurencji obowiązujące w ramach postępowań odszkodowawczych, podyktowane 
są m.in. faktem, iż „Ujawnienie tych dokumentów pociąga za sobą ryzyko znacznego wpływu na skuteczność programu łagodzenia kar oraz procedur 
ugodowych” oraz, że „Ujawnienie (…) informacji w czasie trwania dochodzenia mogłoby utrudnić postępowanie w sprawie egzekwowania prawa kon-
kurencji na drodze publicznoprawnej (…)”. Por. również motywy 24–26 dyrektywy.
25 W tym przedmiocie por. również Barańska i Adamska (2016, s. 15) oraz Kunkel, Figá-Talamanca i Semmler (2018, s. 82–83). 
26 Zgodnie z wcześniejszym orzecznictwem TSUE, w szczególności z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości z dnia 14.06.2011 r. w sprawie C-360/09 
Pfl eiderer AG v. Bundeskartellamt, prawo europejskie nie stało a limine na przeszkodzie ujawnianiu złożonych w ramach procedur leniency oświadczeń 
w postępowaniach w sprawie o odszkodowanie, natomiast zadaniem sądów państw członkowskich było „określenie – na podstawie prawa krajowego – 
warunków, na jakich dostępu takiego należy udzielić lub odmówić, po rozważeniu interesów chronionych przez prawo Unii” (pkt 32 wyr.). Por. również 
s. 3 uzasadnienia wniosku w przedmiocie dyrektywy. Historię relacji private i public enforcement szeroko opisuje Wils (2017).
27 W tym zakresie rozwiązania zawarte w obowiązującej dyrektywie nie odbiegają od tych przedstawionych w jej projekcie. Tekst projektu znajduje się 
we wniosku w przedmiocie dyrektywy – Dokument COM(2013) 404 fi nal z dnia 11.06.2013 r. 2013/0185 (COD).
28 Por. pkt 1.1.5 Opinii Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 
w sprawie niektórych przepisów regulujących dochodzenie roszczeń odszkodowawczych z tytułu naruszenia prawa konkurencji państw członkowskich 
i Unii Europejskiej, objęte przepisami prawa krajowego COM(2013) 404 fi nal – 2013/0185 (COD) oraz komunikatu Komisji w sprawie ustalania wysoko-
ści szkody w dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych z tytułu naruszenia art. 101 lub 102 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej C(2013) 3440 
(dokument 2014/C 67/16, Dz.Urz. C 67 z 06.03.2014 r.).
29 Por. przypis 2.
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reguł konkurencji może ustąpić miejsca efektywności egzekwowania prawa ochrony konkurencji” 
(Jurkowska-Gomułka, 2013, s. 49).

Podsumowując, prawodawca unijny posługuje się terminem „kartel” w celu wyodrębnienia 
kategorii porozumień w szczególnie wysokim stopniu ograniczających konkurencję. Wysoka 
szkodliwość tego rodzaju naruszeń uzasadnia w jego ocenie wprowadzenie domniemania wyrzą-
dzenia szkody naruszeniem kartelowym. Odwołanie się do pojęcia „kartelu” w defi nicji programu 
łagodzenia kar jest natomiast konsekwencją przyznania prymatu interesowi publicznemu nad pry-
watnym w sytuacjach, w których znajdują się one w konfl ikcie. Mając na uwadze, że stosowany 
przez Komisję Europejską program łagodzenia kar obejmuje jedynie kartele (Komisja Europejska 
uznaje, że interes publiczny nie uzasadnia objęcia nim innych kategorii porozumień), prawodawca 
unijny tak samo zdefi niował go na użytek adresowanych do państw członkowskich modelowych 
przepisów z zakresu private enforcement.

Sformułowane powyżej konkluzje odnośnie do uzasadnienia stosowania w dyrektywie poję-
cia „kartel” będą pomocne przy analizie zasadności wprowadzenia go do prawa polskiego. Może 
się bowiem okazać, że na gruncie regulacji krajowych to samo uzasadnienie przemawia za przy-
jęciem odmiennego rozwiązania niż przewidziane dyrektywą. Dopuszczalność takiego zabiegu 
będzie z kolei podlegała ocenie przez pryzmat przyjętej przez dyrektywę metody harmonizacji.

2. Zasadność szczególnej regulacji praw i obowiązków uczestników 
porozumień kartelowych wyłącznie w ramach private enforcement

Z poczynionych dotychczas rozważań wynika dlaczego prawodawca unijny, formułując prze-
pisy dyrektywy, odwołał się w jej treści do terminu „kartel”. Pojawia się jednak wątpliwość czy 
zidentyfi kowane wyżej przyczyny – mając na uwadze treść polskich regulacji z zakresu public 
enforcement – przemawiają za literalną transpozycją przepisów dyrektywy. W szczególności, 
czy uzasadniają one zróżnicowanie w postępowaniu odszkodowawczym praw przedsiębiorców 
(naruszycieli prawa konkurencji) w zależności od tego czy ich porozumienie stanowiło kartel w ro-
zumieniu art. 2 pkt 3 ustawy.

Zgodnie z art. 113a ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów 
(dalej: uokik z 2007 r.) wniosek do Prezesa UOKiK o odstąpienie od wymierzenia kary pieniężnej 
lub jej obniżenie złożyć może każdy przedsiębiorca, który zawarł porozumienie, o którym mowa 
w art. 6 tej ustawy lub w art. 101 TFUE30. Powołane przepisy zakazują zawierania wszelkich 
porozumień ograniczających konkurencję, niezależnie od ich przedmiotu ani horyzontalnego lub 
wertykalnego charakteru. Nawiązując do sygnalizowanego na wstępie dysonansu między unor-
mowaniami uokik z 2007 r. a regulacjami ustawy, zauważyć należy, że literalna wykładnia defi nicji 
programu łagodzenia kar z art. 3 pkt 6 ustawy skłania prima facie do wniosku, iż złożone przez 
uczestników porozumień innych niż kartele w procedurze łagodzenia kar oświadczenia nie są 
objęte ustanowionymi tą ustawą zakazami dowodowymi. Podobnie, zwolnieni z kar uczestnicy 
porozumień innych niż kartele nie mogą na jej gruncie korzystać z ograniczeń odpowiedzialności 
cywilnoprawnej względem poszkodowanych i pozostałych sprawców naruszenia. Zakładając, 
że zdefi niowanemu w ustawie pojęciu „kartel” nie można nadać znaczenia sensu largo, a więc 
tożsamego z pojęciem „porozumienia ograniczającego konkurencję”, dochodzi do zróżnicowania 
30 Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (wersja skonsolidowana) (Dz.Urz. C 326 z 26.10.2012 r.).
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sytuacji prawnej sprawców naruszeń prawa konkurencji w jednym z trybów egzekwowania prawa 
konkurencji.

Należy zastanowić się, jakie racje przemawiać mogłyby za odmiennym traktowaniem wska-
zanych kategorii podmiotów wyłącznie w ramach private enforcement. Brak argumentów przema-
wiających za przyjęciem tego rodzaju rozwiązania oznaczać musiałby albo (1) że wprowadzenie 
pojęcia „kartelu” do ustawy było działaniem nieprawidłowym i powinno ono zostać zastąpione 
znanym prawu polskiemu pojęciem „porozumienia ograniczającego konkurencję”31, albo (2) że 
sytuacja wskazanych kategorii podmiotów powinna zostać zróżnicowana także w ramach regu-
lacji normujących public enforcement. Rozważając tę kwestię należy mieć na uwadze, że celem 
dyrektywy jest przede wszystkim optymalizacja interakcji pomiędzy egzekwowaniem prawa konku-
rencji na drodze publicznoprawnej i prywatnoprawnej32, dopiero w drugiej kolejności zapewnienie 
poszkodowanym prawa do skutecznego dochodzenia pełnego odszkodowania (przy jednoczes-
nej ochronie uzasadnionych interesów pozwanych oraz osób trzecich). Dodatkowo, prawodawca 
unijny nie chce, aby regulacje z zakresu private enforcement negatywnie wpływały na gotowość 
przedsiębiorców do udziału w programach łagodzenia kar przed organami ochrony konkurencji.
Bronić można stanowiska, że argumenty za ochroną członków karteli w postępowaniach odszko-
dowawczych powoływane przez autorów dyrektywy na gruncie prawa polskiego można odnieść 
odpowiednio do uczestników pozostałych porozumień ograniczających konkurencję. Trudno bo-
wiem zaprzeczyć, że przez pryzmat krajowych unormowań przedstawiony wcześniej schemat 
rozumowania obrazujący zależności między regulacjami z zakresu private i public enforcement 
zachowuje aktualność w razie zastąpienia występujących w nim pojęć „kartel” zwrotem „porozu-
mienie ograniczające konkurencję”, jeżeli tylko uczestnicy tych ostatnich porozumień także mają 
możliwość wzięcia udziału w programie łagodzenia kar. Są oni przecież narażeni wówczas na 
ryzyko „samo obciążania się” i mogą stać się głównym adresatem roszczeń osób poszkodowa-
nych. Okoliczności te wynikają z samego faktu objęcia danej grupy podmiotów możliwością udziału 
w programie łagodzenia kar33. Istotą programu jest bowiem to, że w jego ramach wymaga się od 
przedsiębiorcy podania organowi ochrony konkurencji szczegółowych informacji o roli odegranej 
w konkretnym naruszeniu, wydana zaś przez organ decyzja co do zasady nie jest przez objęte-
go leniency przedsiębiorcę skarżona. Wskazane ryzyka rzutować mogą na spadek popularności 
leniency wśród uczestników porozumień innych niż kartelowe, a w konsekwencji na ich mniejszą 
wykrywalność i większy rozmiar ostatecznej szkody wyrządzonej społeczeństwu. Negowanie 
związku między spadkiem popularności leniency w zakresie porozumień niekartelowych a ich 
mniejszą wykrywalnością oznaczałoby kwestionowanie w ogóle potrzeby objęcia programami 
łagodzenia kar tej kategorii porozumień34. Tego rodzaju stanowisko zostało wprawdzie wyrażone 
w doktrynie35, jednak polski ustawodawca, jak dotąd, nie dokonał zmian w zakresie przedmioto-
31 Propozycję taką w ramach konsultacji społecznych wysunęła Międzynarodowa Izba Handlowa w Polsce (por. uwaga III.2 – zgodnie z błędnym 
oznaczeniem w dokumencie – zawarta w Zestawieniu uwag zgłoszonych w ramach konsultacji społecznych i opiniowania dotyczących projektu ustawy 
o roszczeniach o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji UC 78 – konferencja uzgodnieniowa 6 i 9 grudnia 2016 r.; do-
kument dostępny pod adresem http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/druk.xsp?nr=1370 (04.08.2019 r.).
32 Por. s. 3 uzasadnienia wniosku w przedmiocie dyrektywy, gdzie wskazano m.in., że „Ogólnie pojęte egzekwowanie reguł konkurencji UE najłatwiej 
zagwarantować poprzez komplementarne wykorzystanie drogi publicznoprawnej i prywatnoprawnej.”
33 Por. Hansberry-Bieguńska, Krasnodębska-Tomkiel i Materna, 2016, s. 53 i 55.
34 To samo dotyczy argumentacji zmierzającej do wykazania, że ewentualny spadek wykrywalności porozumień niekartelowych, a przez to wzrost 
rozmiaru wyrządzanych przez nie szkód będą miały wyłącznie marginalny charakter.
35 Por. Turno (2013, s. 387), którego zdaniem „zakres przedmiotowy optymalnego programu leniency powinien ograniczać się raczej tylko do takich 
praktyk, które są dla organu bardzo trudne do wykrycia. W praktyce są to głównie kartele. Wykluczenie spod tego zakresu porozumień wertykalnych 
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wym leniency. Z powyższego wynika, że na gruncie polskich unormowań brakuje racji przema-
wiających za odmiennym traktowaniem uczestników porozumień kartelowych i niekartelowych 
w ramach prywatnego egzekwowania prawa konkurencji36.

Należy mieć również na uwadze fakt, że w momencie przyjęcia dyrektywy Unia Europejska 
nie zajęła jeszcze wiążącego stanowiska odnośnie do stosowania przez państwa członkowskie 
programów łagodzenia kar obejmujących porozumienia niekartelowe. Próby ujednolicenia re-
guł w tym zakresie podejmowane były wyłącznie za pomocą narzędzi miękkich (soft law), m.in. 
za pośrednictwem Modelowego Programu Łagodzenia Kar Europejskiej Sieci Konkurencji (da-
lej: MPL)37. Niewiążący charakter tego dokumentu został potwierdzony bezpośrednio przez TSUE38. 
Dodatkowo, w trakcie prac nad projektem dyrektywy instytucje unijne posiadały wiedzę o fakcie, 
że krajowe regulacje w zakresie programów łagodzenia kar, pomimo podjętych działań harmoni-
zujących, wciąż różnią się między sobą. Wynika to m.in. z Raportu w przedmiocie oceny stanu 
konwergencji MPL39, w którym zwrócono uwagę, że część państw członkowskich obejmuje pro-
gramem łagodzenia kar nie tylko kartele tajne40, lecz także wszystkie kartele, inne porozumienia 
horyzontalne, a nawet niektóre lub wszystkie porozumienia wertykalne41. Tymczasem ani treść 
dyrektywy ani uzasadnienie wniosku w jej przedmiocie nie udzielają bezpośredniej odpowiedzi na 
pytanie, czy z uwagi na różnice w zakresie przedmiotowym leniency w poszczególnych krajach 
zawarta w dyrektywie defi nicja programu łagodzenia kar może zostać zmodyfi kowana (dosto-
sowana) w procesie transpozycji. Skoro w dyrektywie unijny prawodawca wprost nie odniósł się 
do powyższej kwestii, rozważyć należy dwie hipotezy. W myśl pierwszej z nich – prawodawca 
unijny dopuszcza możliwość zmiany defi nicji programu łagodzenia kar zawartej w dyrektywie 
w zależności od zakresu przedmiotowego leniency w danym państwie członkowskim. W myśl 
drugiej – prawodawca unijny chciał skłonić państwa członkowskie do zmiany kształtu regulacji 

uzasadnione jest głównie tym, że są one znacznie łatwiejsze do wykrycia przez organy antymonopolowe. Jest to związane także z faktem, że interesy 
stron porozumień wertykalnych są mniej zgodne niż interesy członków karteli. Stąd znacznie częściej samodzielnie dochodzą oni swoich praw i sygnali-
zują ewentualne ograniczenia konkurencji (…)”. Pomimo tej oceny Autor dopuszcza jednak możliwość łagodniejszego traktowania przez Prezesa UOKiK 
uczestników porozumień niekartelowych w ramach jego uznaniowych kompetencji – „Dobra współpraca z organem w toku postępowania byłaby premio-
wana jako przesłanka łagodząca wymiar kary pieniężnej” (Turno, 2013, s. 465). W tym kontekście warto powołać również Szwedziak (2012, s. 55), która 
wskazuje, że jeszcze przed przyjęciem przez Komisję Europejską pierwszego programu leniency w roku 1996 „Komisja wielokrotnie dokonywała redukcji 
nałożonych kar, a nawet odstępowała od ich nałożenia w związku ze współpracą otrzymaną od strony zaangażowanej w nielegalne przedsięwzięcie”. 
Mając to na uwadze można twierdzić, że o ile członkowie porozumień niekartelowych nie mogą obecnie mieć wobec Komisji Europejskiej uzasadnio-
nych oczekiwań w przedmiocie odstąpienia od wymierzenia kary lub jej obniżenia w ramach procedury łagodzenia kar, Komisji Europejskiej w dalszym 
ciągu przysługuje uprawnienie do zmniejszenia wymiaru (kwoty) grzywny z powołaniem się np. na fakt współpracy danego przedsiębiorcy z Komisją 
Europejską jako okoliczność łagodzącą – por. pkt 29 i 36–37 Wytycznych w sprawie metody ustalania grzywien nakładanych na mocy art. 23 ust. 2 
lit. a) rozporządzenia 1/2003 (z zastosowaniem dla Europejskiego Obszaru Gospodarczego), dokument 2006/C 210/02 (Dz.Urz. C 210 z 1.09.2006 r.).
36 Abstrahuję w tym miejscu od ewentualnej niekonstytucyjności takiego rozwiązania z uwagi na jego potencjalną sprzeczność z art. 32 ust. 1 i 2 Konstytucji 
Rzeczypospolitej Polskiej (co ciekawe, Rada Legislacyjna przy Prezesie Rady Ministrów w kontekście projektu rozszerzenia przewidzianego dyrektywą 
domniemania wyrządzenia szkody przez kartel także na naruszenia prawa konkurencji inne niż kartelowe, a więc nie tylko porozumienia w ogólności, 
ale także przypadki nadużycia pozycji dominującej, stwierdziła, że „Rozwiązanie to w zakresie wykraczającym poza wynikający z dyrektywy stanowi wy-
raz decyzji politycznoprawnej aktualnego polskiego ustawodawcy. Jak się wydaje, takie zbiorcze ujęcie nie powinno spotkać się z zarzutem naruszenia 
konstytucyjnej zasady naruszania równości, ponieważ podstawa domniemania obejmuje zbiór zdarzeń podobnych do siebie, gdy chodzi o ich skutek, 
to znaczy naruszenie prawa konkurencji.” [wyr. wł.] (por. Opinia Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów o projekcie ustawy o roszczeniach 
o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji z 22.12.2016 r. RL-0303-38/16, s. 4. Pozyskano z: https://legislacja.rcl.gov.pl/
projekt/12292051 (04.08.2019 r.)); tymczasem, podmiotom będącym uczestnikami zrównanych w ten sposób porozumień kartelowych i niekartelowych 
nie przyznano analogicznych uprawnień „obronnych”).
37 Dokument dostępny w języku angielskim pod adresem http://ec.europa.eu/competition/ecn/documents.html (04.08.2019 r.).
38 Por. pkt 44 wyr. TS z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie C-428/14 DHL Express (Italy) Srl i DHL Global Forwarding (Italy) SpA v. Autorità Garante 
della Concorrenza e del Mercato, w którym stwierdzono m.in., że „przepisy prawa Unii, a w szczególności art. 101 TFUE i rozporządzenie nr 1/2003, 
należy interpretować w ten sposób, że instrumenty przyjęte w ramach ECN, zwłaszcza modelowy program łagodzenia kar ECN, nie są wiążące dla 
krajowych organów ochrony konkurencji”.
39 Dokument dostępny w języku angielskim pod adresem http://ec.europa.eu/competition/ecn/documents.html (4.08.2019 r.). Zgodnie z raportem (pkt 8) 
ocena stanu konwergencji dokonana została na datę 31.12.2008 r., natomiast w zakresie reform krajowych programów łagodzenia kar uwzględnia także 
informacje dostępne na dzień 1.10.2009 r.
40 Odnośnie do pojęcia „tajny kartel” por. uwagi w dalszej części artykułu.
41 Por. pkt 16 raportu.
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krajowych w zakresie egzekwowania prawa konkurencji na drodze publicznoprawnej (zawężenie 
zakresu przedmiotowego leniency wyłącznie do karteli) albo co najmniej godził się na zmniejsze-
nie skuteczności programów łagodzenia kar państw członkowskich w stosunku do porozumień 
niekartelowych.

Rozstrzygnięcie, która z powyższych hipotez jest prawidłowa, nie jest zadaniem łatwym. 
Z jednej strony, należy mieć świadomość, że możliwość modyfi kacji przez państwa członkowskie 
defi nicji programu łagodzenia kar na użytek private enforcement prowadzić może do niepożądanych 
konsekwencji. Odmienny zakres zastosowania niektórych przepisów prowadzący do zróżnicowa-
nia sytuacji procesowej i materialnoprawnej przedsiębiorców w zależności od prawa właściwego 
dla sprawy może skutkować wystąpieniem niepożądanego zjawiska forum shopping42. Może 
też naruszać postulat zapewnienia przedsiębiorcom z poszczególnych państw członkowskich 
równych szans konkurowania (even playing fi eld)43. O poprawności pierwszej z postawionych 
hipotez wydaje się jednak przesądzać obecnie treść nowej dyrektywy unijnej, mającej na celu 
harmonizację regulacji krajowych z zakresu public enforcement44 – dyrektywy Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2019/1 z dnia 11 grudnia 2018 r. mającej na celu nadanie organom 
ochrony konkurencji państw członkowskich uprawnień w celu skuteczniejszego egzekwowania 
prawa i zapewnienia należytego funkcjonowania rynku wewnętrznego45 (dalej: dyrektywa ECN+”). 
W motywie 11 dyrektywy ECN+ prawodawca unijny jednoznacznie rozstrzygnął bowiem, że pań-
stwa członkowskie mają prawo stosować programy łagodzenia kar „nie tylko w odniesie-
niu do tajnych karteli, ale również w odniesieniu do innych naruszeń art. 101 TFUE oraz 
równoważnych przepisów krajowego prawa konkurencji”46 [wyr. wł.]. Stanowisko to znajduje 
odzwierciedlenie w treści art. 17 ust. 1 i art. 18 ust. 1 dyrektywy ECN+, które expressis verbis prze-
widują, iż unormowania tego aktu w przedmiocie zwalniania z kar i ich obniżania pozostają bez 
uszczerbku dla krajowych organów ochrony konkurencji stosujących programy łagodzenia kar za 
naruszenia inne niż uczestnictwo w tajnych kartelach. Skoro więc za dopuszczalne prawodawca 
unijny uznał zróżnicowanie w ramach public enforcement zakresu przedmiotowego programów 
łagodzenia kar w poszczególnych krajach47, to nie powinno budzić wątpliwości, że takie samo 
stanowisko zajmuje on względem defi nicji leniency w krajowych regulacjach private enforcement.

Podsumowując, uzasadnione wydaje się twierdzenie, że posłużenie się w ustawie pojęciem 
„kartelu” nie było działaniem koniecznym. Mając na uwadze zakres przedmiotowy leniency 
przed Prezesem UOKiK, polski prawodawca powinien był raczej dostosować defi nicję programu 
łagodzenia kar do unormowań krajowych. Takie działanie ocenić należy jako dopuszczalne, bardziej 
spójne systemowo, a jednocześnie lepiej oddające sens unormowań dyrektywy48. W obecnym 
42 W pewnym skrócie praktyka forum shopping polega na dokonywaniu wyboru sądu, przed którym dany podmiot planuje dochodzić swoich praw, na 
podstawie wcześniejszej analizy czy potencjalny wynik sprawy będzie przed tym sądem korzystniejszy niż przed innymi.
43 Por. motyw 8 dyrektywy i motyw 11 dyrektywy ECN+.
44 Powołaną regulację – jeszcze na gruncie projektu – szeroko omawia (Materna, 2018).
45 Dz.Urz. L 11 z 14.01.2019 r.
46 Założenie to towarzyszyło dyrektywie ECN+ od samego początku prac – por. motyw 10 zd. 5 jej pierwotnego projektu z dnia 22.03.2017 r. (dokument 
COM(2017) 142 fi nal, 2017/0063 (COD)).
47 Prawodawca unijny zastrzega jednak w dyrektywie ECN+, że „W przyszłości może okazać się, że europejska sieć konkurencji musi podjąć dal-
sze działania ujednolicające programy łagodzenia kar” (motyw 51). Mimo to, postawa unijnego prawodawcy sugeruje, że w obecnym stanie prawnym 
utrzymywanie różnych zakresów przedmiotowych programów łagodzenia kar przez poszczególne państwa członkowskie nie stanowi naruszenia reguły 
konwergencji ustanowionej Rozporządzeniem Rady (WE) nr 1/2003 z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie wprowadzenia w życie reguł konkurencji usta-
nowionych w art. 81 i 82 Traktatu – por. wątpliwości w tym zakresie przedstawione przez (Turno, 2013, s.459).
48 Konstatacja ta pozostanie aktualna, jeżeli, implementując dyrektywę ECN+, krajowy ustawodawca zdecyduje się pozostać przy szerszym zakresie 
podmiotowym i przedmiotowym programów łagodzenia kar niż obejmujący wyłącznie uczestników tajnych karteli.
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stanie prawnym w sprawach o naprawienie szkody wyrządzonej naruszeniem prawa konkuren-
cji uzasadnione interesy pozwanych nie są należycie chronione. Zawarte w dyrektywie pojęcie 
„kartelu”, którym posłużono się w defi nicji programu łagodzenia kar należało zastąpić pojęciem 
„porozumienia ograniczającego konkurencję” (przy czym konstatacja ta zakłada, iż nie jest możli-
wa wykładnia zawartego w ustawie pojęcia kartelu jako synonimu porozumienia ograniczającego 
konkurencję – kartel sensu largo). Mając na uwadze, że na wszelkie naruszenia prawa konkurencji 
polski prawodawca rozciągnął domniemanie wyrządzenia szkody (art. 7 ustawy), pojęcie kartelu 
w ramach polskich regulacji private enforcement byłoby wówczas całkowicie zbędne.

Tytułem wzmianki można zauważyć, że rozwiązanie polegające na zmianie defi nicji poję-
cia „kartel” w celu dostosowania nowych regulacji do istniejących unormowań z zakresu public 
enforcement zastosowano w prawie belgijskim. Ustawowa defi nicja kartelu explicite obejmuje 
porozumienia i praktyki uzgodnione z jednym lub więcej przedsiębiorstwem lub związkiem przed-
siębiorców nie będącymi konkurentami (za Cauffman, 2017, s. 7). Co ciekawe, komentując to 
rozwiązanie legislacyjne belgijska Komisja ds. Konkurencji wskazała z jednej strony, że jest ono 
sprzeczne z dyrektywą, z drugiej natomiast, że uczestnicy porozumień wertykalnych mogliby zo-
stać uwzględnieni w defi nicji programu łagodzenia kar, żeby także ich oświadczenia w ramach 
leniency korzystały z przewidzianej dyrektywą ochrony (za Cauffman, 2017, s. 8).

3. Metoda harmonizacji

Przedstawionym we wcześniejszych fragmentach artykułu wnioskom nie sprzeciwia się za-
stosowana w dyrektywie metoda harmonizacji. Nie podzielam poglądu, że w zakresie określenia 
wyjątków od ogólnych zasad ujawniania dowodów oraz odpowiedzialności odszkodowawczej 
przewidziana dyrektywą harmonizacja ma charakter maksymalny z tym skutkiem, że państwa 
członkowskie nie mogą rozszerzyć zakresu zastosowania tych regulacji również na inne podmioty 
mogące według ich porządków prawnych korzystać z procedur łagodzenia kar49. Stanowisko to 
stoi w sprzeczności z dokonaną dotychczas analizą. Nie znajduje także bezpośredniego opar-
cia w treści dyrektywy. Mając na uwadze, że czasami trudno jest „jednoznacznie wskazać, jaka 
metoda harmonizacji została zastosowana w przypadku konkretnej dyrektywy” (Polański, 2014, 
s. 246), konieczne jest poświęcenie temu zagadnieniu kilku dodatkowych uwag.

Wśród metod harmonizacji przepisów państw członkowskich Unii Europejskiej za pomocą dy-
rektyw wyróżnia się przede wszystkim metody harmonizacji minimalnej i zupełnej (maksymalnej)50. 
Harmonizacja minimalna zakłada, że, implementując postanowienia dyrektywy, krajowy ustawodaw-
ca może zwiększyć zakres przewidzianej unijnym aktem ochrony (jednak w sposób niesprzeczny 
z postanowieniami prawa pierwotnego Unii (por. Kunkiel-Kryńska, 2008, s. 54)). Harmonizacja 
maksymalna oznacza z kolei, że państwa członkowskie, transponując przepisy unijne, są w pełni 
związane treścią postanowień dyrektywy. Wskazane metody harmonizacji różni więc margines 
swobody implementacyjnej. Z dotychczasowego orzecznictwa TSUE wynika z kolei, że „swobo-
da implementacyjna (zakres władzy dyskrecjonalnej) dostępnej dla państw członkowskich jest 
całkowicie zdeterminowana przez samą dyrektywę, jej brzmienie (sformułowania), cel i strukturę” 

49 Stanowisko takie reprezentują m.in. Hansberry-Bieguńska i in. (2016, s. 46).
50 W doktrynie zwrócono również uwagę na inne metody stosowane przez unijnego prawodawcę, takie jak harmonizacja alternatywna, opcjonalna czy 
częściowa (por. Polański, 2014, s. 246; Kunkiel-Kryńska, 2008, s. 51–52).
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(Kunkiel-Kryńska, 2008, s. 50)51. Na podstawie tych przesłanek wnioskować należy o metodzie 
zastosowanej przez prawodawcę metodzie harmonizacji. W doktrynie podnosi się, że harmonizacji 
minimalnej towarzyszą zazwyczaj tzw. klauzule harmonizacji minimalnej, pozwalające w prosty 
sposób zidentyfi kować charakter unijnego aktu (Kunkiel-Kryńska, 2008, s. 55). Jednocześnie, 
wskazuje się, że oparte na tej metodzie dyrektywy „nierzadko dążą (…) do osiągnięcia sprzecznych 
celów. O ile państwa członkowskie dążą do utrzymania spójności swoich systemów krajowych, 
o tyle dla wspólnotowego prawodawcy pierwszoplanowym celem jest zabezpieczenie sprawne-
go funkcjonowania wspólnego rynku poprzez usunięcie przeszkód w dziedzinie handlu i usta-
nowienie zrównoważonych warunków konkurencji” (Kunkiel-Kryńska, 2008, s. 55). Tymczasem, 
w uzasadnieniu wniosku w przedmiocie dyrektywy czytamy, że jednym z powodów wyboru dyrek-
tywy jako instrumentu realizacji założonych celów była okoliczność, że umożliwia to państwom 
członkowskim zapewnienie spójności wdrażanych regulacji z istniejącym prawem materialnym 
i procesowym52.

Niezależnie od powyższego, w motywie 24 dyrektywa wprost przewiduje, że nie wpływa ona 
„na prawo sądów – w sytuacji, gdy sąd nakazuje ujawnienie jakiegokolwiek rodzaju dowodów 
z wyjątkiem oświadczeń w ramach programu łagodzenia kar oraz propozycji ugodowych – do 
tego, by wziąć pod uwagę w świetle prawa unijnego lub krajowego interes, którym jest skuteczne 
egzekwowanie prawa konkurencji na drodze publicznoprawnej”. Motyw ten należy rozumieć w ten 
sposób, że – pomijając przypadki oświadczeń w ramach programu łagodzenia kar i propozycje 
ugodowe, co do których interes publiczny zawsze przemawia za odmową ich ujawnienia – sąd, 
uwzględniając interes w postaci skutecznego egzekwowania prawa konkurencji na drodze publicz-
noprawnej, może odmówić ujawnienia także dowodów innej kategorii. Można bronić poglądu, że 
upoważnia to ustawodawcę krajowego do wykluczenia na mocy ustawy, z powołaniem się na ten 
interes, innej skonkretyzowanej kategorii dowodów z możliwości ich ujawnienia, np. przez usta-
nowienie zakazu ujawniania oświadczeń złożonych w procedurze łagodzenia kar przez inne niż 
uczestnicy karteli podmioty mogące korzystać z niej w tym kraju53 (vide wzmiankowane wcześniej 
rozwiązanie zaproponowane przez Belgijską Komisję ds. Konkurencji).

Warto również wskazać, że maksymalnego charakteru harmonizacji postanowień w przed-
miocie ochrony uczestników programów łagodzenia kar – co miałoby sprzeciwiać się modyfi kacji 
defi nicji tego pojęcia w procesie implementacji – nie uzasadnia fakt, że są to przepisy o charak-
terze wyjątku od ogólnych zasad przewidzianych dyrektywą (argument ze „struktury” dyrektywy). 
Przypomnieć należy bowiem, że ochrona osób poszkodowanych naruszeniem prawa konkurencji 
jest wyłącznie jednym z dwóch (obok optymalizacji interakcji między public i private enfoircement) 
celów, do których realizacji dyrektywa zmierza. Zawarte w niej postanowienia mają jednocześnie 
chronić uzasadnione interesy pozwanych oraz osób trzecich. Na tle ogólnych reguł postępowania 

51 Autorka powołuje się na pkt 25 wyr. TS z dnia 25.04.2002 r. w sprawie C-183/00 María Victoria González Sánchez v. Medicina Asturiana SA.
52 Dogłębnej analizy charakteru unormowań dyrektywy dokonuje Albors-Llorens (2018, s. 146–148). Z przedstawionej przez Autorkę argumentacji 
wnosić można, że reguły ustanowione m.in. art. 6 ust. 5, art. 6 ust. 6 i art. 11 ust. 4 dyrektywy mają charakter jednolitych wyłącznie w tym sensie, że 
określają one minimalną ochronę praw pozwanych (sprawców naruszeń).
53 Konstatacji tej nie sprzeciwia się brzmienie art. 5 ust. 8 dyrektywy, zgodnie z którym „Bez uszczerbku dla ust. 4 i 7 oraz art. 6, niniejszy artykuł nie 
stanowi przeszkody dla utrzymania w mocy lub wprowadzenia przez państwa członkowskie przepisów prowadzących do szerszego ujawniania do-
wodów” [wyr. wł.]. Konieczność zapewnienia skuteczności egzekwowania prawa konkurencji na drodze publicznoprawnej jako okoliczność wpływająca 
na „proporcjonalność” środka w postaci nakazania ujawnienia dowodu została bowiem przewidziana art. 6 ust. 4 lit. c dyrektywy urzeczywistniającym 
wspomniany wcześniej 24 motyw dyrektywy.
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cywilnego to właśnie ogólne zasady przewidziane dyrektywą – ułatwienia dowodowe na rzecz 
poszkodowanych – stanowią regulację wyjątkową.

Wreszcie, mając na uwadze, że „nie bez znaczenia dla określenia metody harmonizacji 
jest podstawa prawna, na której został oparty dany instrument” (Kunkiel-Kryńska, 2008, s. 52), 
zauważyć wypada, że podstawę przyjęcia dyrektywy stanowią art. 103 i 114 TFUE. W doktrynie 
wskazano m.in., że jedną z przyczyn, dla których podstawy wydania dyrektywy nie mógł stano-
wić wyłącznie art. 103 TFUE przewidujący kompetencję Rady do wydawania rozporządzeń lub 
dyrektyw w celu zastosowania zasad z zakresu prawa konkurencji, był wpływ postanowień dyrek-
tywy na zasady dochodzenia roszczeń w postępowaniu cywilnym (Albors-Llorens, 2018, s. 144). 
W związku z tym jako podstawę wydania dyrektywy konieczne było powołanie także przepisu 
art. 114 TFUE nakazującego stosowanie zwykłej procedury ustawodawczej w razie przyjmowa-
nia środków dotyczących zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych 
państw członkowskich, mających na celu ustanowienie i funkcjonowanie rynku wewnętrznego. 
Kierując się dotychczasowym orzecznictwem TSUE54 powołane podstawy prawne – w przeci-
wieństwie np. do obecnego art. 115 TFUE – nie wykluczają możliwości wprowadzenia lub utrzy-
mania przez państwa członkowskie rozwiązań odmiennych od przewidzianych opartą na nich 
dyrektywą.

Podsumowując, zasadne wydaje się stanowisko, że dyrektywa nie opiera się na meto-
dzie harmonizacji zupełnej (maksymalnej). Cele dyrektywy, podstawa prawna jej wydania oraz 
brzmienie jej postanowień (w tym motywów) przemawiają raczej na rzecz przypisania jej cha-
rakteru harmonizacji minimalnej – przynajmniej w zakresie postanowień odnoszących się do 
ochrony uczestników programów łagodzenia kar oraz defi nicji tego ostatniego pojęcia. Polski 
ustawodawca miał więc możliwość dostosowania transponowanych regulacji z zakresu private 
enforcement do istniejących rozwiązań z zakresu publicznego egzekwowania prawa konkuren-
cji. Powyższe konkluzje należy mieć na uwadze na drugim z etapów szeroko rozumianej imple-
mentacji prawa unijnego, tj. na etapie „stosowania (przestrzegania) aktów implementacyjnych 
przez sądy i inne organy państw członkowskich (implementacja praktyczna)” (Kunkiel-Kryńska, 
2008, s. 53).

4. Podsumowanie

Konkludując przedstawione dotychczas rozważania, należy stwierdzić, że niezasadne jest róż-
nicowanie zakresów praw i obowiązków poszczególnych naruszycieli prawa konkurencji w ramach 
unormowań z zakresu private enforcement, jeżeli odmienności te nie wynikają ze zróżnicowania 
sytuacji tych podmiotów także w ramach egzekwowania prawa konkurencji na drodze publicz-
noprawnej. Ponadto, dyrektywa dopuszcza, a – jak wynika z przyświecających jej założeń – 
wręcz wymaga objęcia zakresem zastosowania przepisów chroniących uczestników programów 
łagodzenia kar przedsiębiorców, którzy brali udział w ograniczającym konkurencję porozumieniu 
innym niż kartel, jeżeli tylko na podstawie prawa krajowego mają oni prawo korzystać z leniency 
i zostać zwolnieni z kary w ramach public enforcement.

54 Por. pkt 23 wyr. TS z dnia 25.04.2002 r. w sprawie C-183/00 María Victoria González Sánchez v. Medicina Asturiana SA.
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III. Zakres znaczeniowy pojęć „kartel” i „uczestnik tajnego kartelu” 
– wątpliwości

1. Uwagi wstępne

W ślad za uregulowaniami dyrektywy, art. 2 ustawy został poświęcony defi nicjom legalnym 
terminów, którymi polski prawodawca posługuje się w jej dalszych unormowaniach. W pkt. 3 po-
wołanego przepisu znalazła się defi nicja kartelu, zgodnie z którą oznacza on „porozumienie lub 
praktyki uzgodnione przez co najmniej dwóch przedsiębiorców, którzy są wobec siebie konkuren-
tami, zmierzające do koordynowania działań konkurencyjnych na rynku lub wpływania na istotne 
czynniki konkurencji, w szczególności polegające na ustalaniu lub koordynowaniu cen zakupu 
lub sprzedaży lub innych warunków transakcji handlowych, w tym dotyczących praw własności 
intelektualnej, ustalaniu poziomu produkcji lub sprzedaży, podziale rynków i klientów, w tym na 
zmowie przetargowej, ograniczeniu przywozu lub wywozu lub działaniach antykonkurencyjnych 
podejmowanych przeciwko innym konkurentom”.

Jak już sygnalizowano, na gruncie dyrektywy defi nicja kartelu pozwala samodzielnie na 
określenie zakresu zastosowania regulacji przewidującej domniemanie wyrządzenia szkody. 
W ustawie – w związku z rozszerzeniem podstawy tego domniemania na wszelkie naruszenia 
prawa konkurencji – pojęcie „kartelu” formalnie nie odgrywa samodzielnie żadnej roli. Dookreśla 
wyłącznie zakres przypadków, w których do czynienia mamy z programami łagodzenia kar 
(a pośrednio składanymi w ich ramach oświadczeniami oraz podmiotami zwolnionymi w ich 
ramach z kar). Ustawa przewiduje bowiem za  dyrektywą, iż – w jej rozumieniu – program łago-
dzenia kar to wyłącznie taka procedura mająca na celu odstąpienie od wymierzenia kary lub jej 
obniżenie, w ramach której współpracę z organem ochrony konkurencji podejmuje „uczestnik 
tajnego kartelu”.

Znaczenie użytego przez prawodawcę przymiotnika „tajny” dla wykładni przepisów usta-
wy zostanie poddane ocenie w dalszej części artykułu. W pierwszej kolejności analiza obejmie 
jednak sam termin „kartel”. Z uwagi na zbieżność defi nicji kartelu w ustawie, dyrektywie i dyrek-
tywie ECN+ poniższe uwagi można wprost odnieść także do tej ostatniej regulacji. Analiza języ-
kowa przytoczonej defi nicji pozwala wyodrębnić trzy przesłanki kwalifi kacji danego zachowania 
przedsiębiorców jako kartelu:
1) przesłanka formalna – zachowanie musi przyjąć formę porozumienia lub praktyki uzgodnionej;
2) przesłanka podmiotowa – porozumienie (uzgodniona praktyka) musi zostać zawarte między 

przedsiębiorcami będącymi względem siebie konkurentami;
3) przesłanka przedmiotowa – porozumienie (uzgodniona praktyka) musi zmierzać do koordy-

nowania działań konkurencyjnych na rynku lub wpływania na istotne czynniki konkurencji 
(w tym zakresie ustawa wskazuje przykładowe rodzaje takich praktyk).

2. Przesłanka formalna

W zakresie przesłanki formalnej w literaturze wykazano już wyczerpująco (por. m.in. Kłopocki, 
2017, s. 57), że posłużenie się przez ustawodawcę alternatywą zwykłą między pojęciami „porozu-
mienia” i „praktyki uzgodnionej” jest niespójne z terminologią używaną w uokik z 2007 r. Podzielam 
pogląd, że brakuje jakichkolwiek aksjologicznych podstaw do uznania, że kartelem w rozumieniu 
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ustawy nie może być porozumienie zawarte w dowolnej z przewidzianych uokik z 2007 r. formie 
(umowa lub jej postanowienie, uzgodnienie w jakiejkolwiek formie, uchwała lub akt).

3. Przesłanka podmiotowa

Analiza przesłanki podmiotowej ujawnia dwa zagadnienia wymagające szerszego omówie-
nia. Pierwsze z nich wiąże się z zakresem znaczeniowym pojęcia „konkurent”, którego ustawa 
nie defi niuje55. W procesie jego interpretacji naturalnym wydaje się więc odwołanie do znaczenia 
nadanego mu przez ustawodawcę w ramach unormowań z zakresu public enforcement, tj. do 
uokik z 2007 r. Zgodnie z treścią art. 4 pkt 11 wskazanej ustawy, przez konkurentów rozumie się 
„przedsiębiorców, którzy wprowadzają lub mogą wprowadzać albo nabywają lub mogą nabywać, 
w tym samym czasie, towary na rynku właściwym”.Wbrew wyrażanemu czasem w literaturze sta-
nowisku (por. Kłopocki, 2017, s. 52), zawężenie zakresu znaczeniowego pojęcia „strona kartelu” 
wyłącznie do konkurentów nie przesądza samodzielnie o ograniczeniu zakresu pojęcia „kartel” 
do kategorii porozumień horyzontalnych. W niektórych sytuacjach konkurenci mogą bowiem 
zawierać między sobą porozumienia wertykalne. Wskazują na to wprost m.in. krajowe i unijne 
regulacje normujące przypadki grupowych wyłączeń porozumień wertykalnych spod zakazu za-
wierania porozumień ograniczających konkurencję56. Z drugiej strony, porozumienia horyzontalne 
mogą być zawierane także między przedsiębiorcami niebędącymi konkurentami w myśl defi nicji 
przytoczonej wyżej. Wynika to bezpośrednio z pkt 1 Komunikatu Komisji – Wytyczne w sprawie 
stosowania art. 101 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do horyzontalnych porozumień 
kooperacyjnych57 (dalej: Wytyczne horyzontalne)58. Powołane uregulowania skłaniają do wnio-
sku, że o wertykalnym lub horyzontalnym charakterze porozumienia nie decyduje sam status jego 
stron oceniany przez pryzmat ich rynkowej relacji59, ale treść porozumienia (zakres celów, jakie 
porozumienie ma realizować i/lub zakres skutków, jakie porozumienie wywołuje) w połączeniu 
z kontekstem rynkowym, jaki mu towarzyszy, w tym, ale nie wyłącznie, relacją rynkową stron. Co 
więcej, to samo porozumienie może mieć jednocześnie charakter wertykalnego i horyzontalnego60.

Warto jednocześnie zauważyć, że zgodnie z Wytycznymi horyzontalnymi „ich celem nie 
jest udzielanie jakichkolwiek wskazówek na temat tego, co stanowi kartel, a co go nie stano-
wi w rozumieniu praktyki decyzyjnej Komisji oraz orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii 
Europejskiej”61. Jeśli weźmie się pod uwagę, że w świetle tego dokumentu62 także porozumienia 

55 Użyty w ustawie zwrot „przedsiębiorcy, którzy są wobec siebie konkurentami” należy traktować jako synonim słowa „konkurenci”. Defi nicji pojęcia 
„konkurent” nie zawarto ani w dyrektywie, ani w dyrektywie ECN+.
56 Por. art. 2 ust. 4 Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 330/2010 z dnia 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. L 102 z 23.04.2010 r.), w którym wskazano, że przewidziane tym 
aktem prawnym wyłączenie co do zasady „nie ma zastosowania do porozumień wertykalnych zawieranych między przedsiębiorstwami konkurującymi”. 
Por. również § 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie wyłączenia niektórych rodzajów porozumień wertykalnych spod 
zakazu porozumień ograniczających konkurencję (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1012).
57 Dokument 2011/C 11/01 Dz.Urz. C 11 z 14.01.2011 r.
58 Zgodnie z treścią powołanego unormowania „wytyczne te obejmują także horyzontalne porozumienia kooperacyjne pomiędzy stronami niebędącymi 
konkurentami, np. pomiędzy dwoma przedsiębiorstwami, które prowadzą działalność na tych samych rynkach produktowych, ale na różnych rynkach 
geografi cznych, i nie są potencjalnymi konkurentami”.
59 Wniosek taki wspierają również zawarte w aktach normatywnych defi nicje porozumień wertykalnych. Prawodawcy unijny i polski expressis verbis 
zaznaczają, że oceny prowadzenia przez strony działalności na różnych szczeblach obrotu należy dokonywać „w ramach danego porozumienia”.
60 Wynika to jednoznacznie z pkt 12 Wytycznych horyzontalnych, zgodnie z którym „porozumienia wertykalne między konkurentami objęte są zakresem 
niniejszych wytycznych”, natomiast „Jeżeli zaistnieje potrzeba oceny takich porozumień także na mocy rozporządzenia w sprawie wyłączeń grupowych 
w przypadku ograniczeń wertykalnych oraz wytycznych w sprawie ograniczeń wertykalnych, zostanie ona wyraźnie wskazana w odpowiednim rozdziale 
niniejszych wytycznych.” [wyr. wł.]. Takie zastrzeżenie znajduje się między innymi w pkt 195 tego dokumentu poświęconym porozumieniom o zakupach.
61 Por. pkt 9 Wytycznych horyzontalnych.
62 Por. pkt 3 Wytycznych horyzontalnych.
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między stronami niebędącymi konkurentami „mogą prowadzić do powstania problemów w dzie-
dzinie konkurencji”, a dzieje się tak m.in. „w przypadku, gdy strony podejmują decyzję o ustalaniu 
cen lub produkcji czy też o podziale rynków, lub gdy współpraca pozwala stronom utrzymywać, 
pozyskiwać lub zwiększać władzę rynkową i tym samym może wywierać negatywny wpływ na 
rynek w odniesieniu do cen, produkcji, różnorodności i jakości produktów lub innowacji.”, to ist-
nieją podstawy do postawienia sobie pytania, czy pojęcie „konkurent” zawarte w ustawie oraz 
dyrektywie – w związku z brakiem jego legalnej defi nicji w tych aktach prawnych – nie powinno 
być rozumiane autonomicznie, w szczególności czy nie powinno się nadać mu znaczenia, jakie 
przypisywane mu było w świetle nieobowiązujących już regulacji unijnych (zob. przypisy 73 i 74). 
Zawarta w dyrektywie defi nicja kartelu została bowiem niemal w całości przejęta z Obwieszczenia. 
Dokument ten samodzielnie nie defi niuje terminu „konkurent”, natomiast w momencie jego pub-
likacji 8 grudnia 2006 r. (a później także aż do 31 maja 2010 r.) w unijnym prawie konkurencji 
obowiązywała zasadniczo defi nicja przedsiębiorstw konkurujących przewidziana art. 1 lit. a roz-
porządzenia Komisji (WE) nr 2790/1999 z dnia 22 grudnia 1999 r. w sprawie stosowania art. 81 
ust. 3 Traktatu do kategorii porozumień wertykalnych i praktyk uzgodnionych63, zgodnie z którą 
konkurentem był „obecny lub potencjalny dostawca na rynku tego samego produktu” bez względu 
na to, czy działał on na tym samym rynku geografi cznym64. Okoliczność ta może stanowić argu-
ment za nadaniem użytemu w ustawie pojęciu „konkurent” znaczenia szerszego, niż ma ono na 
gruncie uokik z 2007 r. Wprawdzie propozycji tej sprzeciwiać się mogą obecnie względy spójności 
systemowej (rozbieżność defi nicji konkurenta w ramach private i public enforcement), jednak roz-
wiązanie to zdecydowanie – w pewnym zakresie – uprości identyfi kowanie karteli. Obawa przed 
potencjalnymi trudnościami w rozróżnieniu konkurentów i niekonkurentów defi niowanych przez 
pryzmat rynku właściwego jest bowiem jak najbardziej realna. Obrazuje to m.in. fakt, że Komisja 
Europejska poświęciła temu problemowi osobne uregulowanie w ramach komunikatu w przedmio-
cie porozumień o mniejszym znaczeniu (dalej: komunikat)65 odnoszącego się do progu udziału 
stron porozumienia w rynkach właściwych, których to porozumienie dotyczy, poniżej którego po-
rozumienie uznawane jest za nieograniczające konkurencji w sposób odczuwalny. Zgodnie z tym 
uregulowaniem „W przypadkach, w których trudno jest zakwalifi kować porozumienie jako porozu-
mienie między konkurentami lub jako porozumienie między niekonkurentami, zastosowanie ma 
próg 10%”66 (tj. próg przewidziany dla porozumień między konkurentami). Dyrektywa ani ustawa 
unormowania odnoszącego się do tego rodzaju wątpliwych sytuacji nie zawierają.

Drugie wymagające omówienia zagadnienie związane z przesłanką podmiotową dotyczy 
problemu, jaki w zakresie kwalifi kacji porozumienia jako kartelu stwarza jego wielostronny cha-
rakter. Literalne brzmienie art. 2 pkt 3 ustawy może sugerować, że kartelem są wyłącznie te 
porozumienia, których wszystkie strony są konkurentami („porozumienie (…) co najmniej dwóch 
przedsiębiorców, którzy są wobec siebie konkurentami”). Liczne względy przemawiają jednak 
przeciwko takiej wykładni. Jeżeli bowiem porozumienie np. 4 konkurentów (abstrahując tu od 

63 Dz.Urz. L 336 z 29.12.1999 r.
64 Por. pkt 26 nieobowiązującego już Obwieszczenia Komisji Wytyczne w sprawie ograniczeń wertykalnych (Dokument 2000/C 291/01, Dz.Urz. C 291 
z 13.10.2000 r. Polskie wydanie specjalne: Rozdział 08 Tom 001 P. 390–433).
65 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), Dokument 2014/С 291/01, Dz.Urz. C 291 z 30.08.2014 r.
66 Por. pkt 9 komunikatu.
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sposobu interpretacji tego pojęcia) stanowi kartel, to brak aksjologicznych podstaw do uznania, 
że włączenie do niego kolejnego podmiotu (niekonkurenta) powinno skutkować automatyczną 
utratą przez nie tego statusu. Należy raczej dokonać analizy na wzór tej, pozwalającej stwierdzić 
wertykalny lub horyzontalny charakter porozumienia, tj. określić jego treść oraz kontekst rynkowy 
zawarcia. Jeżeli wkład niekonkurenta w kartel jest związany z jego treścią, tj. ma wpływ na reali-
zowany przez porozumienie cel i/lub wywoływane przez nie skutki, to całe porozumienie kwalifi -
kowane powinno być w dalszym ciągu jako kartel. Użycie zwrotu „całe porozumienie” ma na celu 
zwrócenie uwagi na fakt, że nie wydaje się zasadnym różnicowanie statusu porozumienia w sto-
sunku do jego poszczególnych stron. Jeżeli organ ochrony konkurencji dokona więc ustalenia, 
że porozumienie o sprzecznej z prawem konkurencji treści zawarło 5 podmiotów, z których jeden 
nie jest konkurentem pozostałych, to niepoprawne będzie uznanie, że uzgodnienie w zakresie, 
w jakim dotyczy konkurentów, ma status kartelu, a w zakresie w jakim dotyczy niekonkurenta 
jest „zwykłym” porozumieniem ograniczającym konkurencję i to pomimo faktu, że – z przyczyn 
naturalnych – zakres uzgodnień dotyczących niekonkurenta może być odmienny od postanowień 
wiążących konkurentów. Nie ulega przecież wątpliwości, że poszczególne strony porozumienia 
ograniczającego konkurencję mogą być zobowiązane w sposób odmienny. 

Zaproponowane podejście jest zbieżne z rozumowaniem przedstawionym przez TSUE 
w sprawie AC Truehand II67. W powołanym wyroku Trybunał zajmował się możliwością przypi-
sania odpowiedzialności za udział w kartelu przedsiębiorstwu, które w stosunku do pozostałych 
uczestników zmowy nie działało ani na tym samym rynku, ani na rynku sąsiadującym, powiąza-
nym czy też innego szczebla. Wskazany wyrok znany jest głównie z uwagi na fakt, że pozwala on 
pociągnąć do odpowiedzialności za naruszenie zakazu zawierania niedozwolonych porozumień 
podmiot, który swoim własnym zachowaniem rynkowym nie mógłby przyczynić się do ograni-
czenia konkurencji na danym rynku właściwym, ponieważ nie ma on możliwości wywierania na 
nim tzw. presji konkurencyjnej68. Wydaje się, że przedstawioną przez Trybunał argumentację 
można mutatis mutandis odnieść także do problemu wielości uczestników kartelu w rozumieniu 
ustawy69. W przedmiotowym wyroku TSUE orzekł w szczególności, że „aby móc uznać, że dane 
przedsiębiorstwo uczestniczyło w naruszeniu i że ponosi ono odpowiedzialność za poszczególne 
elementy tego naruszenia, Komisja powinna udowodnić, że dane przedsiębiorstwo zamierzało 
przyczynić się swoim zachowaniem do wspólnych celów realizowanych przez ogół uczestników 
i że wiedziało ono o postępowaniu planowanym lub wprowadzanym w życie przez inne przedsię-
biorstwa w dążeniu do tych samych celów lub że mogło to rozsądnie przewidzieć i było gotowe 
zaakceptować takie ryzyko” (pkt 30), natomiast zakaz przewidziany w art. 101 ust. 1 TFUE „odnosi 
się w sposób ogólny do wszystkich porozumień i uzgodnionych praktyk, które w stosunkach hory-
zontalnych lub wertykalnych zakłócają konkurencję na wspólnym rynku, niezależnie od rynku, na 

67 Wyr. TS z dnia 22.10.2015 r. w sprawie C-194/14 P AC-Treuhand AG v. Komisja Europejska.
68 Na tej okoliczności opierała się w przeważającej mierze argumentacja przedstawiona w Opinii Rzecznika Generalnego z dnia 21.05.2015 r. do 
sprawy C-194/14 P, w szczególności jej pkt 51, zgodnie z którym „aby być częścią kartelu mającego za cel lub powodującego ograniczenie konkurencji, 
konieczne jest jeszcze, aby dane przedsiębiorstwo wywierało, w normalnych warunkach rynkowych, presję konkurencyjną («competitive constraint») na 
innych uczestników kartelu”. Rzecznik wywodził ze wskazanego faktu m.in. wniosek, że między zawartą przez producentów z doradcą umową, a stwier-
dzonym ograniczeniem konkurencji nie ma żadnego bezpośredniego związku (pkt 19 i 53), wskutek czego przedsiębiorca taki (doradca) nie może być 
uważany za pełnoprawnego członka kartelu (pkt 66). Argumentacja ta nie została podzielona przez Trybunał.
69 Istnieje wątpliwość, czy argumentację TSUE można stosować na gruncie ustawy wprost, gdyż, w przeciwieństwie do zakazu określonego w art. 101 
ust. 1 TFUE, jej postanowienia expressis verbis określają status stron porozumienia – konkurenci. Jak jednak wskazano, właśnie pojęciem „kartel” ope-
rował w powołanym wyroku Trybunał.
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którym działają strony, jak też od okoliczności, że jedynie zachowanie handlowe jednego spośród 
tych przedsiębiorstw jest objęte treścią uzgodnień, o których mowa” (pkt 35). Trybunał zwrócił 
również uwagę, że nawet jeśli umowa lub umowy z danym przedsiębiorcą (tu: fi rmą doradczą) 
zostały zawarte formalnie odrębnie od porozumień, które obowiązywały samych producentów, 
to „nie można uznać, że działania tej spółki, występującej we wskazanej roli, sprowadzały się 
do prostych usług pomocniczych, niemających związku ze zobowiązaniami zaciągniętymi przez 
producentów ani z wynikającymi z nich ograniczeniami konkurencji” (pkt 39).

W tym kontekście bronić można poglądu, że wykładając termin „kartel” na użytekustawy nie 
ma potrzeby stwierdzić, że wszystkie strony porozumienia są konkurentami względem pozosta-
łych, tak długo, jak w odniesieniu do niekonkurentów spełnione są warunki przedstawione wyżej, 
wynikające z orzecznictwa TSUE. Zasadność tego stanowiska wydaje się pośrednio wspierać 
obowiązek równoległego stosowania przepisów krajowych i unijnych z zakresu public enforcement 
podczas oceny porozumień naruszających konkurencję mogących wpływać na handel między 
państwami członkowskimi70. Skoro za uczestnika kartelu na gruncie przepisów uokik z 2007 r. 
w myśl wskazanego obowiązku Prezes UOKiK i sądy krajowe powinny uznać podmiot posiada-
jący wskazane wyżej cechy (tzw. spontaniczna harmonizacja prawa71), to – w celu zachowania 
spójności systemowej – analogicznej oceny powinno się dokonać na gruncie ustawy. Oczywiście 
spełnione muszą być wówczas także pozostałe przesłanki ustawowe zawarte w defi nicji kartelu 
(w szczególności przesłanka przedmiotowa).

Kończąc rozważania w zakresie przesłanki podmiotowej należy jeszcze ustosunkować się 
do sygnalizowanego w doktrynie problemu kwalifi kacji jako karteli nietypowych porozumień ogra-
niczających konkurencję określanych terminem hub-and-spoke72. Przez pojęcie to rozumie się 
porozumienia, w ramach których horyzontalny efekt zmowy (np. koordynowanie poziomu cen 
przez dystrybutorów) osiągany jest poprzez zawarcie prima facie szeregu porozumień o wyłącz-
nie wertykalnym charakterze (np. szereg porozumień między producentem i jego dystrybutorami 
w przedmiocie wymiany informacji o stosowanych lub planowanych przez tych ostatnich cenach) 
(tak m.in. Hansberry, Bieguńska i in., 2016, s. 23–24)73. W kontekście poczynionych wcześniej 
ustaleń należy stwierdzić, że kwalifi kowanie takiego rodzaju porozumienia jako kartelu jest moż-
liwe z punktu widzenia przesłanki podmiotowej, jeżeli tylko wykaże się, że zaangażowane w pro-
ceder podmioty stanowią strony jednego porozumienia, tj. że zachodzi przesłanka formalna. 
To właśnie z nią wiążą się szczególne trudności – ponieważ przedsiębiorcy działający jako tzw. 
spokes mogą uczestniczyć w ograniczającym konkurencję procederze, nie mając formalnie kon-
taktu z pozostałymi uczestnikami zmowy, będącymi ich konkurentami, organy ochrony konkurencji 
wykształciły odmienne od standardowych zasady ustalania czy między uczestnikami procederu 
doszło do zawarcia porozumienia hub-and-spoke (por. Bolecki, 2011, s. 27–29)74.
70 Por. art. 3 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 1/2003 z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie wprowadzenia w życie reguł konkurencji ustanowionych 
w art. 81 i 82 Traktatu.
71 Spontaniczna harmonizacja to w istocie „konwergencja krajowych porządków antytrustowych z wzorcem unijnym na płaszczyźnie materialnopraw-
nej” (Dobosz, 2017, s. 34).
72 Nazwa ta nawiązuje do systemu transportowego polegającego na istnieniu jednego centralnego węzła transportowego (hub) i dochodzących do 
niego promienistych linii transportowych (szprych/ spokes).
73 Obszernie w temacie porozumień hub-and-spoke por. Bolecki (2011). Por. również pkt 262–266 dec. Prezesa UOKiK z dnia 8 grudnia 2015 r. 
nr DOK-4/2015.
74 Abstrahując od ich szczegółowego sformułowania, istota wspomnianych zasad sprowadza się m.in. do konieczności wykazania po stronie spokes 
świadomości udziału ich konkurentów w systemie wymiany informacji, por. pkt 31 brytyjskiego wyr. SA z dnia 19.10.2006 r. w sprawie [2006] EWCA Civ 
1318 Argos Limited i in. v. Offi ce of Fair Trading oraz JJB Sports PLC v. Offi ce of Fair Trading, w którym stwierdzono, że „jest jasne, że może istnieć szereg 
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Skoro zatem porozumienie hub-and-spoke kwalifi kować należy jako kartel, to każdy z za-
angażowanych w niego podmiotów (także przedsiębiorca działający na innym szczeblu obrotu 
niż pozostali – hub) ma status uczestnika kartelu w rozumieniu ustawy. Stanowisko tego rodzaju 
wydaje się podzielać (Turno, 2013, s. 464–465), który postulując ograniczenie zakresu przed-
miotowego programu łagodzenia kar wyłącznie do karteli sensu strictissimo stwierdza, że „uza-
sadnione może być również dopuszczenie możliwości ubiegania się o leniency przez podmiot 
pełniący funkcję «centrum» (hub), tzn. koordynatora (…) współpracy, nawet jeśli co do zasady 
między nim a członkami horyzontalnej kooperacji tworzącej kartel występuje relacja wertykalna”.

Podsumowując, podmiotowa przesłanka zawarta w defi nicji kartelu budzi liczne wątpliwości. 
Po pierwsze, w związku z brakiem defi nicji legalnej pojęcia „konkurent” zarówno w dyrektywie, 
jak i w ustawie, nie jest oczywiste czy pojęcie to powinno być rozumiane w ten sam sposób jak 
na gruncie uokik z 2007 r. Po drugie, sposób sformułowania defi nicji kartelu nie daje jasnej od-
powiedzi na pytanie, jak kwalifi kować porozumienie, którego jednym z uczestników nie jest kon-
kurent pozostałych stron (np. pomocnik kartelu lub hub w ramach porozumienia hub-and-spoke).

4. Przesłanka przedmiotowa

Analizując ostatnią z wymienionych na wstępie przesłanek, tj. przesłankę przedmiotową, 
należy zauważyć, że ustawodawca posłużył się w defi nicji kartelu sformułowaniami, których nie 
używa on w uokik z 2007 r., w szczególności w art. 6 statuującym zakaz porozumień ogranicza-
jących konkurencję. Można postawić hipotezę, że ustawodawca chciał w ten sposób dodatkowo 
zróżnicować zakres zachowań mieszczących się w defi nicji kartelu i w ogólnej defi nicji porozumień 
niedozwolonych. Ustawodawca nie ograniczył się jednak do wskazania zamkniętego katalogu 
praktyk, które mogłyby stanowić kartel w rozumieniu ustawy. Wręcz przeciwnie, w defi nicji posłu-
żył się wyrażeniem „w szczególności” przesądzającym o wyłącznie przykładowym charakterze 
zamieszczonego w ustawie wyliczenia. Analogicznym wyrażeniem posłużył się w dyrektywie 
prawodawca unijny75.

Warto wskazać, że zarówno w Obwieszczeniu (por. pkt 1), jak i w dyrektywie (por. motyw 26), 
instytucje unijne charakteryzują kartel jako najpoważniejsze naruszenie art. 101 TFUE. Analogiczną 
ocenę wyrażają także przedstawiciele doktryny (por. Gulińska, 2018, s. 50). W związku z powyż-
szym, jeszcze w trakcie prac legislacyjnych nad ustawą, w doktrynie proponowano, aby w celu 
dookreślenia kategorii porozumień stanowiących kartele pomocniczo odwołać się m.in. do art. 7 
ust. 3 uokik z 2007 r. (por. Kłopocki, 2017, s. 55). Przepis ten wskazuje bowiem rodzaje niedo-
zwolonych porozumień, które nie podlegają wyłączeniu spod zakazu przewidzianego art. 6 uokik 
z 2007 r., pomimo ich bagatelnego w ujęciu ilościowym wpływu na rynek właściwy (przepis prze-
widuje w tym zakresie określone progi procentowe udziału w rynku76). Sugeruje to, że zawarte 
w powołanym przepisie porozumienia ustawodawca postrzega jako szczególnie szkodliwe dla 
konkurencji. Rzeczywiście, w aktualnym stanie prawnym w nieznacznie zmienionym brzmieniu 
wskazane kategorie porozumień rzeczywiście znalazły się w ustawie jako przykłady porozumień 
bilateralnych wertykalnych porozumień pomiędzy jednym dostawcą a kilkoma jego klientami, z których żaden nie jest świadomy faktu ani natury porozu-
mień pomiędzy dostawcą i innymi klientami, w ten sposób, że w porozumieniach klientów nie ma horyzontalnego elementu. Jeżeli, z drugiej strony, każdy 
klient wiedział o innych porozumieniach, okoliczność ta mogłaby oznaczać wielostronne porozumienie między dostawcą i każdym z klientów.” [tłum. wł.].
75 Chodzi tu o fragment defi nicji „takie praktyki, jak – choć niewyłącznie – (…)”.
76 Regulacja ta stanowi krajowy odpowiednik sygnalizowanych wcześniej unormowań unijnych w przedmiocie porozumień o mniejszym znaczeniu 
(zawiadomienie de minimis). Progi przewidziane w uokik z 2007 r. są jednak niższe od tych, do których odwołano się w Komunikacie Komisji.
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kartelowych (poza nimi w ustawie expressis verbis znalazły się jeszcze „ograniczanie przywozu 
lub wywozu” oraz „działania antykonkurencyjne podejmowane przeciwko innym konkurentom”). 
Wyłącznie egzemplifi kacyjny charakter tego wyliczenia skłania jednak do poszukiwania dalszego 
sposobu doprecyzowania zakresu mogących stanowić kartel porozumień. Warto zwrócić uwagę 
m.in. na fakt, że inaczej niż polska uokik z 2007 r. powoływane już uregulowania unijne w przed-
miocie porozumień o mniejszym znaczeniu dostarczają dodatkowej wskazówki w przedmiocie 
praktyk szczególnie szkodliwych dla konkurencji. Mianowicie, w pkt 13 wskazują one, że Komisja 
Europejska nie będzie stosowała ochrony wynikającej z progów de minimis „w odniesieniu do 
porozumień zawierających którekolwiek z ograniczeń wymienionych jako najpoważniejsze ogra-
niczenia konkurencji w jakichkolwiek obowiązujących lub przyszłych rozporządzeniach Komisji 
w sprawie wyłączeń grupowych, które Komisja uznaje zasadniczo za ograniczenia konkuren-
cji z uwagi na cel” [wyr. wł.]. Właśnie do „celu” porozumienia wydaje się nawiązywać brzmienie 
art. 2 pkt 3 ustawy oraz art. 2 pkt 14 dyrektywy. Akty te przewidują bowiem, że kartelami są poro-
zumienia „zmierzające do koordynowania działań konkurencyjnych na rynku lub wpływania na 
istotne czynniki konkurencji” [wyr. wł.].

W tym kontekście wysunąć można postulat, aby jako potencjalny77 kartel kwalifi kować każ-
de porozumienie, które co do zasady powinno być traktowane jako ograniczenie konkurencji ze 
względu na cel. To właśnie tego rodzaju porozumienia uznaje się przecież za tożsame z termi-
nem „najcięższe ograniczenia konkurencji (hard-core restrictions)” (Turno, 2013, s. 137). W takim 
ujęciu kartel mogłyby stanowić zarówno porozumienia horyzontalne, wertykalne, jak i o charak-
terze mieszanym78. Przedstawiając istotę ograniczeń konkurencji ze względu na cel, w polskiej 
doktrynie wskazuje się m.in., że „zaklasyfi kowanie określonego typu porozumień do kategorii 
ograniczeń ze względu na cel (…) wynika z przyjętej polityki konkurencji w Unii Europejskiej 
lub w Polsce, w tym z zakładanych przez te polityki celów, które mają być osiągnięte. Istotnym 
czynnikiem mającym wpływ na zakres kategorii ograniczeń ze względu na cel (przedmiot) jest 
przykładanie zarówno przez prawo Unii Europejskiej, jak i prawo polskie takiej samej wagi do 
ochrony konkurencji wewnątrz- i międzymarkowej. Ponadto na zakres tej kategorii wpływa fakt, 
że ograniczenie konkurencji cenowej zajmuje najwyższą pozycję w hierarchii naruszeń unijnego 
i polskiego prawa konkurencji” (Turno, 2013, s. 135). Stanowisko to jest spójne z treścią art. 7 
ust. 2 uokik z 2007 r., który – podobnie jak cytowany wyżej fragment Komunikatu – uniemożliwia 
objęcie wyłączeniem de minimis porozumień o określonym przedmiocie niezależnie od relacji 
rynkowej ich stron. W szczególności, w doktrynie79 podniesiono, że powołana norma wyklucza 
usprawiedliwienie poprzez zasadę de minimis porozumień wertykalnych zawierających którąkol-
wiek z tzw. klauzul czarnych80.

Poczynione w tym punkcie rozważania nie pozwalają in abstracto wyodrębnić wszelkich kategorii 
porozumień mogących stanowić kartel w rozumieniu ustawy. Przyjęcie, że przesłanka przedmio-
towa zawartej w ustawie defi nicji kartelu jest spełniona, gdy do czynienia mamy z porozumieniem 

77 Poczynione wnioski nie uniemożliwiają usprawiedliwienia ograniczenia konkurencji w oparciu o tzw. wyłączenie indywidualne (art. 8 ust. 1 uokik 
z 2007 r., art. 101 ust. 3 TFUE).
78 Oczywiście w takim wypadku odpowiedniej zmianie należałoby poddać podmiotową przesłankę zawartej w ustawie defi nicji kartelu.
79 Por. Turno (2013, s. 150), który wskazuje, że „porozumienia zawierające takie (czarne – przyp. aut.) klauzule nie mogą korzystać z dobrodziejstwa 
zasady de minimis, albowiem zawierają się one odpowiednio w pojęciu porozumień cenowych, kontyngentowych lub podziałowych (…)”.
80 Por. § 11 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie wyłączenia niektórych rodzajów porozumień wertykalnych spod zakazu 
porozumień ograniczających konkurencję (t.j. Dz.U. 2014, poz. 1012).
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ograniczającym konkurencję ze względu na cel (przedmiot), może jednak w pewnym stopniu uła-
twić to zadanie sądom stosującym prawo w konkretnej sprawie. Jest to bowiem kategoria znana 
doktrynie prawa konkurencji81.

5. Tajny charakter kartelu

Kończąc analizę pojęcia „kartel”, kilka słów należy poświęcić towarzyszącemu mu, pojawiające-
mu się w zawartej w ustawie defi nicji programu łagodzenia kar, przymiotnikowi „tajny”. Wspomniany 
termin nie został zdefi niowany ani w ustawie, ani w dyrektywie. Pojęciem „tajnego kartelu” operują 
jednak dyrektywa ECN+ i Obwieszczenie. Zostało ono użyte także w MPL. W notach wyjaśnia-
jących do tego ostatniego dokumentu stwierdzono m.in., że tajny charakter porozumienia „nie 
oznacza, że wszystkie aspekty zachowania powinny być tajne, tak długo, jak w szczególności takie 
elementy, które czynią całe spektrum zachowania i fakt, że stanowi ono kartel, trudniejszym do 
wykrycia, nie są ogólnie znane albo znane klientom/dostawcom” (pkt 11, [tłum. wł.]). W dyrektywie 
ECN+ prawodawca unijny ograniczył się do zdefi niowania „tajnego kartelu” jako takiego, „którego 
istnienie jest częściowo lub w pełni ukryte”82. W motywie 53 doprecyzował jednak znaczenie tego 
sformułowania, nawiązując do zwrotów użytych w notach wyjaśniających do MPL83.

Na gruncie ustawy nie wydaje się zasadne przypisywanie wskazanemu terminowi istotnej roli. 
W braku bliższych wskazówek co do znaczenia tego pojęcia uzasadnione wydaje się przyjęcie 
pragmatycznej konkluzji, że z „tajnym” kartelem mamy do czynienia tak długo, jak organ ochrony 
konkurencji nie dysponuje dowodami wystarczającymi do odmowy na ich podstawie uwzględnie-
nia wniosków uczestniczących w kartelu przedsiębiorców o odstąpienie od wymierzenia kary lub 
obniżenie jej w ramach programu łagodzenia kar. Jak bowiem wskazywano we wcześniejszych 
fragmentach artykułu, z koniecznością oceny „tajności” kartelu spotykamy się wyłącznie w zakresie 
unormowań nawiązujących do instytucji leniency i możliwych z tego tytułu wyjątkach od ogólnych 
zasad odpowiedzialności i ujawniania dowodów na rzecz uczestników kartelu.

IV. Propozycja wykładni
Przedstawienie propozycji wykładni pojęcia „kartelu” na gruncie ustawy poprzedzać musi 

krótka analiza zakresu zastosowania dyrektywy. Przypomnieć bowiem należy, że de lege lata 
dyrektywa normuje wybrane aspekty dochodzenia roszczeń wyłącznie w takim zakresie, w ja-
kim szkoda wyrządzona została przez naruszenie unijnego prawa konkurencji. Wskazuje na 
to jednoznacznie m.in. motyw 10 dyrektywy84. Polski ustawodawca – podobnie jak prawodawcy 
innych państw członkowskich85 – wdrażając przepisy dyrektywy postanowił objąć zakresem za-

81 Por. m.in. uwagi w przedmiocie sposobu rozgraniczania wertykalnych porozumień zakazanych ze względu na cel (przedmiot) lub skutek zawarte 
w pkt 31–51 wyr. TS z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie C-32/11 Allianz Hungária Biztosító Zrt. i in. v. Gazdasági Versenyhivatal.
82 W projekcie dyrektywy ECN+ przymiotnik „tajny” zgodnie z jego ówczesną defi nicją wskazywał na fakt, że kartele „nie są w części lub w pełni znane 
nikomu poza ich uczestnikami”.
83 Zgodnie z powołanym motywem „Aby dany kartel został uznany za kartel tajny, nie wszystkie aspekty danej praktyki muszą być tajne. W szczególności 
dany kartel można uznać za kartel tajny, gdy elementy kartelu, które utrudniają wykrycie pełnego zakresu danej praktyki, nie są znane społeczeństwu, 
klientom lub dostawcom”.
84 Por. zdanie piąte powołanego motywu, zgodnie z którym „Niniejsza dyrektywa nie powinna wpływać na powództwa o odszkodowanie z tytułu naru-
szenia krajowego prawa konkurencji, jeżeli to naruszenie nie wpływa na handel między państwami członkowskimi w rozumieniu art. 101 lub 102 TFUE”. 
Warto zauważyć, że na podobnej zasadzie dyrektywa ECN+ formalnie określa jedynie zasady stosowania unijnego prawa konkurencji (z wyjątkiem jej 
art. 31 ust. 3 i 4, które – co expressis verbis wynika z art. 1 ust. 2 dyrektywy ECN+ – obejmują swoim zakresem także stosowanie wyłącznie krajowego 
prawa konkurencji).
85 Por. przypis 5.
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stosowania nowych regulacji zarówno przypadki naruszenia unijnego, jak i wyłącznie krajowego 
prawa konkurencji. Jako uzasadnienie tego rodzaju podejścia wskazał na brak aksjologicznych 
podstaw prawnego różnicowania tych dwóch kategorii sytuacji oraz potencjalne wynikające 
z takiego rozwiązania trudności dla organów stosujących prawo i podmiotów zainteresowanych 
dochodzeniem roszczeń86. Stanowisko to odpowiadało postulatom prezentowanym w literaturze 
(por. Piszcz, 2015, s. 76–77).

W tym kontekście postawić można hipotetyczne pytanie, czy wykładając przepisy ustawy 
interpretator ma możliwość odmiennej wykładni jej poszczególnych postanowień w zależności od 
tego czy ma do czynienia z naruszeniem o wymiarze krajowym, czy unijnym. Nie jest wykluczone, 
że takie rozwiązanie umożliwiać mogłoby np. różnicowanie zakresu znaczeniowego ustawowego 
pojęcia „kartel” w zależności od zaistnienia przesłanki wpływu naruszenia prawa konkurencji na 
handel między państwami członkowskimi. Wydaje się jednak, że bez wyraźnego, jednoznacznego 
rozgraniczenia spraw o wymiarze unijnym i krajowym, dokonanego w przepisie ustawowym, propo-
zycję tego rodzaju należy odrzucić. Jak wskazywano, ustawodawca dążył przecież do ujednolicenia 
zasad normujących private enforcement w odniesieniu do naruszeń unijnych i krajowych. W tym 
kontekście zwrócić należy też uwagę na fakt, że w orzecznictwie TSUE widoczna jest obecnie 
szersza tendencja sprzyjająca ujednolicaniu norm krajowych i unijnych (szerzej por. Dobosz, 2017). 
Przejawia się ona m.in. w dopuszczaniu w trybie prejudycjalnym pytań, mających za przedmiot 
sytuacje o charakterze czysto krajowym, w których przepisy prawa Unii „znalazły zastosowanie 
do sprawy za pośrednictwem prawa krajowego, które dostosowuje się ze względu na rozwią-
zania sytuacji czysto krajowych do rozwiązań przyjętych w prawie Unii”87. Rzeczywisty zakres 
osiąganej w ten sposób harmonizacji nie jest jednak oczywisty (por. Dobosz, 2017, s. 35–36)88.

Mając powyższe okoliczności na uwadze podsumować należy, że prawidłowa wykładnia 
pojęcia „kartel” w aktualnym stanie prawnym uwzględniać powinna następujące okoliczności:
1) wykładnia pojęcia „kartel” powinna być jednolita bez względu na krajowy lub unijny wymiar 

naruszenia norm prawa konkurencji;
2) celem dyrektywy jest skoordynowanie publicznego i prywatnego egzekwowania prawa konku-

rencji, a ochrona praw poszkodowanych naruszeniem prawa konkurencji powinna uwzględ-
niać uzasadnione interesy pozwanych i osób trzecich;

3) dyrektywa ECN+ expressis verbis dopuszcza możliwość objęcia przez państwa członkowskie 
programami łagodzenia kar porozumień ograniczających konkurencję innych niż kartelowe;

4) na tle obowiązujących zasad postępowania cywilnego ustawa przewiduje wobec poszko-
dowanych korzystniejsze ogólne uregulowania w zakresie przysługujących im uprawnień 

86 Por. s. 4 uzasadnienia rządowego projektu ustawy o roszczeniach o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji (druk 
nr 1370); uzasadnienie dostępne pod adresem http:/ /www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/druk.xsp?nr=1370 (04.08.2019 r.).
87 Pkt 20 wyr. TS w sprawie C-32/11 Allianz Hungária Biztosító Zrt. i in. v. Gazdasági Versenyhivatal, przy czym w doktrynie zwrócono uwagę, że dla 
sprawy „nie bez znaczenia pozostała (…) deklaracja węgierskiego Sądu Najwyższego (…), że postąpi on zgodnie ze wskazówkami TS, zapewniając jed-
nolitość stosowania bez względu na wymiar sprawy” (Dobosz, 2017, s. 35). Por. również powołane we wskazanym punkcie orzecznictwo, w szczególności 
wyr. ETS z dnia 17.07.1997 r. w sprawie C-28/95 A. Leur-Bloem v. Inspecteur der Belastingdienst/Ondernemingen Amsterdam 2, w którym stwierdzono 
m.in., że „gdzie, regulując czysto wewnętrzne sytuacje, krajowe prawodawstwo przyjmuje te same rozwiązania jak te przyjęte prawem wspólnotowym, 
w szczególności w celu uniknięcia dyskryminacji przeciwko własnym obywatelom albo, jak w sprawie przed sądem krajowym, jakichkolwiek zakłóceń 
konkurencji, jest oczywiście w interesie wspólnotowym, żeby, w celu zapobieżenia przyszłym rozbieżnościom w wykładni, przepisy lub pojęcia przejęte 
z prawa wspólnotowego były interpretowane jednolicie, niezależnie od okoliczności, w których znajdują one zastosowanie (…)” (pkt 32, [tłum. wł.]).
88 Por. również Mik (2005, s. 152–153), który wskazuje, że „można wywodzić, że skoro Trybunał jest właściwy do udzielania wiążących sądy krajowe 
odpowiedzi na pytania wstępne, dotyczące sytuacji krajowych (przedmiotem odpowiedzi jest norma wspólnotowa), za pośrednictwem których zapewnia 
przestrzeganie Traktatu w rozumieniu art. 220 TWE, to sąd krajowy rozstrzygający sytuację krajową, z którą powiązana jest regulacja wspólnotowa 
wskutek jej formalnej (…) lub materialnej (…) inkorporacji do prawa krajowego, nie może pominąć regulacji wspólnotowej, lecz ma obowiązek zapew-
nienia wykładni z nią zgodnej”.
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procesowych, np. pozyskiwania dowodów (wyjątki od tych korzystniejszych uregulowań 
nie stawiają więc poszkodowanych w sytuacji gorszej niż ogólne zasady postępowania 
cywilnego);

5) na tle obowiązujących zasad materialnej odpowiedzialności cywilnoprawnej ustawa przewiduje 
wobec poszkodowanych ogólne uregulowania te same co ogólne zasady odpowiedzialności 
deliktowej w prawie polskim – odpowiedzialność solidarną sprawców naruszenia (wyjątki od 
tych ogólnych uregulowań stawiają więc poszkodowanych w sytuacji niekorzystnej w stosunku 
do ogólnych reguł odpowiedzialności cywilnoprawnej w prawie polskim).
W świetle poczynionych w niniejszym artykule rozważań skłaniam się ku stanowisku, że 

względy spójności systemowej i przyświecające dyrektywie założenia przemawiają za dokonaniem 
wykładni, w myśl której zawarte w ustawie pojęcie „kartelu” interpretowane powinno być w sposób 
rozszerzający, odbiegający od literalnego brzmienia jego defi nicji – jako każde porozumienie ogra-
niczające konkurencję (uczestnikiem kartelu jest natomiast każda strona takiego porozumienia). 
Alternatywnie, postuluję szeroką wykładnię tego pojęcia obejmującą każde uzgodnienie, które 
kwalifi kowane może być jako ograniczenie konkurencji ze względu na cel i którego co najmniej 
dwie strony są względem siebie konkurentami rozumianymi jako przedsiębiorcy działający lub 
potencjalnie mogący działać na tym samym rynku produktu. W każdym przypadku, uważam, że 
wskazane jest możliwie szybkie uzgodnienie defi nicji programu łagodzenia kar zawartego w usta-
wie z zakresem przedmiotowym tego programu w ramach public enforcement.
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Związanie aktami unijnego soft law.
Uwagi na tle prawa konkurencji

Spis treści
I. Wprowadzenie
II. Stosowanie soft law na płaszczyźnie unijnej
 1. Związanie organów unijnych
 2  Związanie sądów unijnych
III. Stosowanie soft law na płaszczyźnie krajowej
 1. Związanie organów i sądów krajowych
 2. Stosowanie względem jednostek

Streszczenie
Stosowanie unijnego soft law jest w praktyce źródłem wielu wątpliwości. Z jednej strony, dotyczą 
one możliwości zaskarżania aktów prawa giętkiego przed sądami unijnymi. Z drugiej zaś – spre-
cyzowania wymaga stopień, w którym soft law wiąże organy i sądy, tak na poziomie unijnym, jak 
i krajowym. Niniejsze opracowanie poświęcone jest temu drugiemu zagadnieniu. Precyzując do-
stępne w doktrynie defi nicje prawa giętkiego, autorka analizuje zagadnienie samozwiązania aktami 
soft law unijnych organów, jak również problem ich stosowania przez Trybunał Sprawiedliwości 
Unii Europejskiej. W dalszej kolejności artykuł porusza kwestię związania organów państw człon-
kowskich, w tym problem zastosowania soft law względem jednostek. Tłem dla powyższych roz-
ważań jest unijne prawo konkurencji.

Słowa kluczowe: soft law; prawo miękkie; prawo giętkie; akt Unii niewiążący prawnie; powoły-
walność; zaskarżalność; skutki prawne; samozwiązanie; wytyczne; obwieszczenie; komunikat.

JEL: K20, K21, K41

I. Wprowadzenie

„Modne i problematyczne” – w ten sposób często określa się unijne soft law (Senden i Prechal, 
2001, s. 181). „Modne” – ponieważ liczba aktów prawa giętkiego wydawanych przez administrację 
unijną nie przestaje rosnąć, co skutkuje tym, że stają się one coraz częściej elementem postępowań 

* Radca prawny; wykładowca na wydziale Prawa, Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Orleanie (Francja). Autorka przygotowuje obecnie pracę 
doktorską poświęconą zagadnieniom soft law w dziedzinie regulacji („La régulation économique par le droit souple. Comparaison des pratiques euro-
péennes”); e-mail: agnieszkachudyba@yahoo.com.
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sądowych tak unijnych, jak i krajowych. „Problematyczne” – ponieważ miejsce prawa miękkiego 
w hierarchii źródeł prawa oraz jego rola w postępowaniu sądowym są w praktyce źródłem kon-
trowersji. Fenomenem prawa miękkiego interesowała się początkowo głównie doktryna europej-
ska (np.: Idot, 2007; Senden, 2004; Snyder, 1993; Stefan, 2012; Wellens i Borchardt, 1989). Ze 
względu jednak na fakt, że „soft law jest bardziej niż kiedykolwiek w sercu systemu prawnego 
Unii”1 (Mehdi, 2018, s. 385), dyskusja nad pozycją i charakterem prawnym europejskiego prawa 
giętkiego zaczyna toczyć się również na poziomie krajowym2, gdzie jest ono przedmiotem licz-
nych rozbieżności.

Zmierzając do przedstawienia specyfi ki unijnego prawa miękkiego, należy wyjaśnić samo 
pojęcie soft law. Ponieważ w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dalej: 
TSUE lub Trybunał) brakuje jednolitej i spójnej koncepcji3, doktryna (zob. Laget-Annamayer, 2018, 
s. 236; Martucci, 2018, s. 158), rzecznicy generalni4, jak i sam Parlament Europejski5 nierzadko 
posiłkują się defi nicją zaproponowaną przez prof. Lindę Senden6. Profesor Senden defi niuje soft 
law jako „zasady postępowania zawarte w instrumentach, nie posiadających mocy wiążącej jako 
takiej, które jakkolwiek mogą wywoływać pewne (pośrednie) skutki prawne oraz mają na celu 
wywoływanie skutków faktycznych”7. Według prof. Senden, przez zasady postępowania należy 
rozumieć przy tym normy o charakterze generalnym, które zachęcają swoich adresatów do przy-
jęcia określonego postępowania8. 

Nie kwestionując, co do zasady, merytorycznej poprawności powyższej defi nicji, należy ją 
jednak sprecyzować. Po pierwsze, akt określający „zasady postępowania”, „mający na celu wy-
woływanie skutków faktycznych» (tj. konkretnego zachowania), nazywać należy po prostu aktem 
normatywnym. Podstawowym elementem defi nicji aktu soft law powinno być zatem wskazanie, 
że jest to akt „wyznaczający adresatowi normy określony sposób zachowania w określonych oko-
licznościach” (Wronkowska i Ziembiński, 2001, s. 25). Z tej defi nicji nie wynika w żaden sposób, 
jakoby akt normatywny miał być per se aktem wiążącym (imperatywnym). Wśród aktów norma-
tywnych wskazać możemy bowiem zarówno akty imperatywne, tj. wyrażające normę, do której jej 
adresat bezwzględnie musi się zastosować pod groźbą sankcji, jak również akty nieimperatyw-
ne (zob. Chevalier, 2018, s. 77; Galiana Saura, 2016, s. 317). Charakter nieimperatywny normy 
przejawia się tym, że pozostawia ona swoim adresatom możliwość jej niezastosowania, nawet 

1 La soft law est plus que jamais au coeur du système juridique de l’Union.
2 Do tej pory szczególne zainteresowanie w tym kierunku przejawiała doktryna holenderska oraz brytyjska (Georgieva, 2016), jak również francuska 
(Bertrand, 2014; Jeanneney, 2004, Laget-Annamayer, 2018; Martucci, 2018, Ritleng, 2015) czy hiszpańska (Alonso García, 2001; Galiana Saura, 2016; 
Sarmiento, 2008).
3 Z jednej strony Trybunał podkreśla, że „wytycznych nie można uznać za normę prawną, której w każdej sytuacji musi przestrzegać administracja, 
lecz za regułę postępowania, która stanowi pewną wskazówkę dla praktyki administracyjnej i od której administracja nie może odstąpić w konkretnym 
przypadku bez podania powodów, które byłyby zgodne z zasadą równego traktowania” (wyr. TUE z 21.09.2006 r. w sprawie C-167/04 P JCB Service/
Komisja, EU:C:2006:594, pkt 207), z drugiej strony, odwołując się do orzecznictwa ETPCz, wskazuje, że właśnie ze względu na skutki prawne i po-
wszechne obowiązywanie normy postępowania zawarte w wytycznych, mieszczą się w zakresie pojęcia „prawa” w rozumieniu art. 7 ust. 1 EKPC 
(wyr. TUE z 28.06.2005 r. w sprawach połączonych  C-189/02 P, C-202/02 P, C-205/02 P do C-208/02 P oraz C-213/02 P Dansk Rørindustri i inni/
Komisja, EU:C:2005:408, pkt 223).
4 Np. opinie Rzeczników Generalnych: D. Ruiza-Jaraba Colomera przedstawiona 27.11.2008 r. w sprawie C-415/07 Lodato Gennaro/INPS i SCCI, 
EU:C:2008:658, pkt 34 oraz M. Bobeka przedstawiona 12.12.2017 r. w sprawie C-16/16 P Belgia/Komisja, EU:C:2017:959, pkt 83.
5 Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 4 września 2007 r. w sprawie instytucjonalnych i prawnych skutków stosowania instrumentów tzw. mięk-
kiego prawa (soft law) (2007/2028(INI)).
6 Defi nicja ta jest rozwinięciem podejścia zaproponowanego przez prof. F. Snydera (1993).
7 Rules of conduct that are laid down in instruments which have not been attributed legally binding force as such, but nevertheless may have certain 
(indirect) legal effects, and that are aimed at and may produce practical effects (Senden, 2004, s. 112).
8 Rules of conduct should be understood as rules of a general, normative nature, which invite the addressees to adopt certain behavior (Senden 
i Prechal, 2001, s. 185).
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w wypadku, kiedy jej wzięcie jej pod uwagę jest obowiązkowe, a jej niezastosowanie wymaga 
uzasadnienia9. 

Tytułem przykładu wskazać można art. 16 ust. 1 rozporządzenia nr 1095/201010. Przepis 
ten uprawnia agencję europejską (Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych) 
do kierowania wytycznych i zaleceń do właściwych organów i uczestników rynku fi nansowego. 
Nie są to akty wiążące dla ich adresatów, niemniej ustęp trzeci tego artykułu jednoznacznie 
wskazuje, że adresaci zaleceń i wytycznych nie tylko powinni dołożyć wszelkich starań, aby się 
do nich zastosować, lecz także potwierdzić, w ciągu dwóch miesięcy od ich wydania, czy stosują 
lub zamierzają się do nich zastosować. W sytuacji, w której właściwy organ nie stosuje i nie ma 
zamiaru zastosować wytycznej lub zalecenia, musi powiadomić o tym Urząd, podając stosowne 
uzasadnienie. Jego brak może w praktyce przyczynić się do stwierdzenia nieważności decyzji 
podjętej z pominięciem prawa giętkiego. Obowiązek uzasadnienia ewentualnych odstępstw, które 
mogą być podyktowane szczególnych charakterem konkretnej sprawy, nie pozbawia jednak norm 
soft law nieimperatywnego charakteru (zob. Alberti, 2014; Laget-Annamayer, 2018). Co najwyżej, 
można w podobnych wypadkach mówić o normach „semi-imperatywnych”, których zastosowanie 
nie jest ani w pełni obowiązkowe, ani zupełnie fakultatywne (Zagorski, 2015).

Jednocześnie nie ma podstaw do zawężania pojęcia soft law do aktów generalnych, tak jak 
proponuje to prof. Senden. Charakter niewiążący może mieć zarówno norma generalna, wyrażona 
w wytycznych Komisji, jak i norma indywidualna zawarta w opinii, którą Komisja skieruje do kon-
kretnego organu państwa członkowskiego. Jako przykład wskazać można pismo skierowane do 
hiszpańskiej Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (odpowiednika polskiego Urzędu 
Komunikacji Elektronicznej), w którym Komisja przedstawiła swoją opinię dotyczącą sytuacji na 
hiszpańskim rynku usług telekomunikacyjnych11. W cytowanej sprawie hiszpański organ regulacyjny 
zamierzał stwierdzić, że trzy spółki – Vodafone, Telefonica i Amena – posiadały wspólnie pozycję 
dominującą na rynku właściwym. Krajowy regulator zamierzał więc nałożyć na powyższe spółki 
obowiązek uwzględnienia rozsądnych żądań dostępu do ich sieci oraz zaoferowania przystępnych 
warunków świadczenia usług dostępu dla innych operatorów12. Stwierdzając niedopuszczalność 
skargi Vodafone na opinię Komisji, Sąd Pierwszej Instancji (aktualnie Sąd) podkreślił, że obowią-
zek wzięcia pod uwagę opinii nie zmienia jej „niewiążącego charakteru”13. Widać więc wyraźnie, 
że normy kierowane do indywidualnych adresatów mogą mieć charakter soft law, nawet kiedy 
stają się one dla krajowego organu obowiązkowym, „semi-imperatywnym” punktem odniesienia.

Reasumując, soft law można zdefi niować po prostu jako ogół aktów prawnych wyrażających 
normę (wzorzec postępowania) o charakterze nieimperatywnym, lub jeszcze prościej jako ogół 
nieimperatywnych aktów normatywnych. Taka defi nicja oddaje w pełni istotę aktów prawa mięk-
kiego, wpisując się jednocześnie w tradycyjną siatkę pojęć prawnych.
 9 W tym zakresie można polemizować ze stanowiskiem zaprezentowanym przez Rzecznika Generalnego, M. Bobeka, w opinii przedstawionej 
12.12.2017 r. w sprawie C-16/16 P Królestwo Belgii/Komisja, w której uznał on, że „obowiązek podania powodów, dla których sędzia odstępuje od 
określonego źródła, musi koniecznie oznaczać, że źródło to ma charakter wiążący. Sędzia jest zobowiązany uzasadnić jedynie odejście od źródeł bez-
względnie obowiązujących” (pkt 101).
10 Rozporządzenie (UE) Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1095/2010 z 24.11.2010 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru 
(Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych), zmiany decyzji nr 716/2009/WE i uchylenia decyzji Komisji 2009/77/WE (Dz.Urz. 
UE 2010 L 331/84).
11 Środek notyfi kowany na podstawie art. 7 ust. 3 dyrektywy (WE) Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2002/21 z 7.03.2002 r. w sprawie wspólnych 
ram regulacyjnych sieci i usług łączności elektronicznej, tzw. dyrektywa ramowa (Dz.Urz. UE 2002 L 108/33).
12 Postanowienie SPI z 12.12.2007 r. w sprawie T-109/06 Vodafone España i inni/Komisja, EU:T:2007:384.
13 Ibidem, pkt 93.
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Przechodząc do meritum podkreślić należy, że przyjmowanie niewiążących zaleceń i opinii 
przewiduje sam Traktat o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej14. Artykuł 288 ust. 1 TFUE stanowi, 
że „w celu wykonania kompetencji Unii instytucje przyjmują rozporządzenia, dyrektywy, decy-
zje, zalecenia i opinie”. Zgodnie z ustępem 5 tego samego artykułu, „zalecenia i opinie nie mają 
mocy wiążącej”. Zawarte w art. 288 TFUE wyliczenie aktów niewiążących nie jest jednak wyczer-
pujące15, a działalność unijnej administracji potwierdza, że brak „formalnej” podstawy prawnej 
nie stanowi przeszkody w podejmowaniu niewiążących wytycznych, obwieszczeń, zaleceń czy 
komunikatów. Zgodnie z zaproponowaną powyżej defi nicją, akty te zakwalifi kować należy jako 
instrumenty soft law.

Katalog unijnych źródeł prawa miękkiego wykracza więc w praktyce dalece poza to, co prze-
widuje art. 288 TFUE. Jednocześnie status prawny unijnego soft law, możliwość powoływania czy 
zaskarżania tych aktów, budzą w praktyce poważne wątpliwości. Z jednej strony art. 267 TFUE 
w żaden sposób nie ogranicza kompetencji TSUE do orzekania w trybie prejudycjalnym o ważności 
i wykładni zaleceń, opinii czy też innych aktów soft law16. Z drugiej zaś – o ile art 263 ust. 1 TFUE 
wyklucza expressis verbis możliwość kontroli przez TSUE legalności zaleceń i opinii, o tyle przy-
znaje mu kompetencję do badania zgodności z prawem unijnym aktów Parlamentu Europejskiego, 
Rady Europejskiej oraz aktów innych organów lub jednostek organizacyjnych Unii, „które zmie-
rzają do wywarcia skutków prawnych wobec osób trzecich”. Pojęcie „skutków prawnych” (legal 
effects), do których nawiązuje w swojej defi nicji prof. Senden, ma więc istotne znaczenie dla 
oceny procesowego wymiaru unijnego soft law. Możliwość wywarcia skutków prawnych nie tylko 
determinuje zaskarżalność aktów prawa giętkiego przed sądem unijnym, lecz także, na co zwrócił 
uwagę Trybunał w głośnej sprawie Grimaldi17, uzasadnia możliwość powoływania tych aktów na 
poziomach unijnym i krajowym. 

Związanie aktami soft law instytucji UE oraz sądów i organów krajowych jest przejawem jego 
wielokierunkowości (Stefan, 2012, s. 881). Ze względu na obszerność dostępnych materiałów 
i bogaty dorobek orzeczniczy podane poniżej przykłady odnoszą się w głównej mierze do prawa 
konkurencji oraz aktów soft law, których autorem jest w tym zakresie Komisja Europejska (dalej: 
Komisja). Jednocześnie, ponieważ kompleksowe ujęcie tematu, ujmujące zarówno zaskarżal-
ność, jak i „powoływalność”18 unijnego soft law, przekraczałoby ramy niniejszego opracowania, 
poniższe rozważania ograniczę jedynie do tego drugiego aspektu, koncentrując się na problemie 
związania organów unijnych (II) i krajowych (III).

II. Stosowanie soft law na płaszczyźnie unijnej
Analizując orzecznictwo TSUE w dziedzinie prawa konkurencji, można odnieść wrażenie, 

że nieliczne są wyroki, w których brakuje wszelkiego odniesienia do wydawanych przez Komisję 
wytycznych czy komunikatów19. Kwestionowanie decyzji Komisji przez pryzmat zastosowania lub 

14 Dz.Urz. UE 2012 C 326/27; dalej: TFUE.
15 Możliwość wydawania wytycznych przewiduje np. art. 148 TFUE oraz art. 172 TFUE. Upoważnienie do wydania niewiążących aktów może wynikać 
również z rozporządzenia lub dyrektywy, czego przykładem są wskazane wyżej rozporządzenie 1095/2010 oraz dyrektywa 2002/21. 
16 Zob. wyr. TWE z 21.01.1993 r. w sprawie C-188/91 Deutsche Shell AG / Hauptzollamt Hamburg-Harburg, EU:C:1993:24, pkt 18.
17 Wyr. TWE z 13.12.1989 r. w sprawie C-322/88 Grimaldi/Fonds des maladies professionnelles, EU:C:1989:646, pkt 18.
18 Enforceability (eng.), invocabilité lub opposabilité (fr.), invocabilidad (esp.).
19 Akty prawa giętkiego były powoływane przed wspólnotowymi sądami już w latach 70. XX wieku. Przykładowo w wyr. TWE z 6.05.1971 r. w sprawie 
1/71 Société anonyme Cadillon/Firma Höss, EU:C:1971:47 oraz z 25.11.1971 r. w sprawie 22/71 Béguelin Import/G.L. Import Export, EU:C:1971:113, 
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niezastosowania prawa miękkiego wynika przede wszystkim z faktu, że tego rodzaju publikacja 
aktu skutkuje samozwiązaniem jego autora, co określa się mianem self-binding effect (1). Ponieważ 
imperatywne akty unijne podlegają kontroli TSUE z punku widzenia ich legalności, zasadnym 
wydaje się również pytanie o relację pomiędzy efektem samozwiązania a wykonywaną przez ten 
sąd kontrolą legalności aktów hard law. Innymi słowy, należy zastanowić się czy normy zawarte 
w wytycznych, do których odwołuje się Komisja, są wiążące również dla sędziego unijnego (2).

1. Związanie organów unijnych

Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem Trybunału publikacja aktu prawa giętkiego skutkuje 
samozwiązaniem jego autora20. Aby wyjaśnić co TSUE rozumie przez self-binding effect, warto 
przenieść teoretyczne rozważania na grunt praktyki. Aktualny stan prawny odzwierciedla w za-
sadniczej mierze wyrok z 28 czerwca 2005 r. w sprawie Dansk Rørindustri, dotyczący zmowy 
na europejskim rynku rur ciepłowniczych21. Ustalając wysokość nałożonych na członków karte-
lu kar, Komisja oparła się w tej sprawie na opublikowanych w styczniu 1998 r. tzw. wytycznych 
w sprawie grzywien22 oraz opublikowanym w lipcu 1996 r. „komunikacie dotyczącym współpra-
cy” w ramach programu leniency23. Ze względu na fakt, że stwierdzone w sprawie naruszenie 
trwało maksymalnie do kwietnia 1996 r., skarżące spółki podniosły, że zastosowanie wytycznych 
wydanych w 1998 r., które odbiegały od niepisanych metod postępowania stosowanych przez 
Komisję w czasie, gdy dopuściły się one zarzucanych im praktyk, stanowiło naruszenie zasady 
ochrony uzasadnionych oczekiwań oraz zasady niedziałania prawa wstecz. Odnosząc się do 
pierwszego z podniesionych zarzutów, Trybunał podkreślił, że choć „podmioty gospodarcze nie 
mogą pokładać uzasadnionych oczekiwań w utrzymaniu istniejącej sytuacji, którą Komisja może 
zmienić w ramach przysługującego jej uznania”24, to „przyjmując takie [wytyczne] i ogłaszając po-
przez publikację, że będzie je stosować od tej pory do przypadków w nich przewidzianych, dana 
instytucja sama sobie wyznacza granice uznania i nie może odejść od tych norm bez narażania 
się na sankcję lub naruszenie ogólnych zasad prawa takich, jak zasada równego traktowania 
lub zasada ochrony uzasadnionych oczekiwań”25. Jednocześnie – odnosząc się do komunikatu 
dotyczącego współpracy w ramach programu leniency – Trybunał zaakcentował, że o ile może 
kreować on uzasadnione oczekiwania, to „ograniczają się [one] do zapewnienia możliwości sko-
rzystania z pewnej procentowej obniżki. Nie obejmują one jednak metody obliczania grzywien ani 
tym bardziej określonej wysokości grzywny, która może być obliczona w chwili, w której podmiot 
gospodarczy decyduje się na realizację zamiaru współpracy z Komisją”26. 

strony odwoływały się do Zawiadomienia Komisji z dnia 27 maja 1970 r., w sprawie porozumień o mniejszym znaczeniu, w rozumieniu art. 85 ust. 1 
traktatu ustanawiającego EWG.
20 Zob. wyr. TWE z 24.02.1987 r. w sprawie 310/85 Deufi l GmbH & Co. KG/Komisja, ECLI:EU:C:1987:96, pkt 22.
21 Wyr. TUE z 28.06.2005 r. w sprawach połączonych C-189/02 P, C-202/02 P, C-205/02 P do C-208/02 P oraz C-213/02 P Dansk Rørindustri i inni/
Komisja, EU:C:2005:408. W dalszych odwołaniach do cytowanych wyroków posługiwać będę się wyłącznie oznaczeniem stron.
22 Wytyczne w sprawie metody ustalania grzywien nakładanych na mocy art. 15 ust. 2 rozporządzenia nr 17 oraz art. 65 ust. 5 Traktatu ustanawiają-
cego EWWiS (Dz.U. WE 1998 C 9/3).
23 Komunikat dotyczący nienakładania grzywien lub obniżania ich kwoty w sprawach kartelowych (Dz.Urz. WE 1996 C 207/4).
24 Wyr. Dansk Rørindustri i inni/Komisja, pkt 169–171. 
25 Wyr. Dansk Rørindustri i inni/Komisja, pkt 211. Zob. również wyr. TUE z 21.09.2006 r. w sprawie C-167/04 P JCB Service/Komisja, EU:C:2006:594, 
p. 207 oraz Sądu: z 10.07.2012 r. w sprawie T-304/08 Smurfi t Kappa/Komisji, EU:T:2012:351, pkt 84; 19.03.2019 r. w sprawach połączonych T-282/16 
i T-283/16 Inpost Paczkomaty/Komisja, EU:T:2019:168, pkt 44 oraz cytowane tam orzecznictwo.
26 Wyr. Dansk Rørindustri i inni/Komisja, pkt. 188 i 228–229. Na marginesie wskazać można, że sam Komunikat dotyczący współpracy przewidywał, 
że „Komisja jest świadoma, że niniejszy komunikat wzbudza uzasadnione oczekiwania, na które będą powoływały się przedsiębiorstwa zamierzające 
zawiadomić Komisję o istnieniu kartelu” (Część E pkt 3).
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Z powyższego wynika, że publikując akty prawa miękkiego Komisja ustanawia normy, którymi 
będzie do pewnego stopnia związana w wykonywaniu swojej władzy dyskrecjonalnej. Akty te naj-
częściej określają „w sposób generalny i abstrakcyjny metodologię, jaką narzuciła sobie Komisja 
(…) i zapewniają w konsekwencji przedsiębiorstwom pewność prawa”27. Co do zasady więc, akt 
soft law kreuje uzasadnione oczekiwania po stronie jego adresatów, w tym znaczeniu, że mogą 
oni oczekiwać od instytucji zachowania zgodnego z tą normą. Jednocześnie, z uwagi na fakt, że 
mamy do czynienia z normą o charakterze soft, skuteczność tego oczekiwania jest słabsza, albo-
wiem obowiązek zastosowania takiej normy nie jest bezwzględny. Zdaniem Trybunału, „Komisja 
nie może poprzez przyjęcie norm postępowania zrzec się wykonania kompetencji uznaniowej”28. 
Będąc zobowiązaną do zbadania każdej sprawy, administracja unijna jest jednocześnie uprawniona 
do niezastosowania norm prawa miękkiego, jeżeli jest to uzasadnione indywidualnym charakte-
rem danej sprawy29. A contrario, nieuzasadnione odejście od norm soft law będzie uzasadniało 
zarzut naruszenia zasady równego traktowania oraz ochrony uzasadnionych oczekiwań30. Taka 
„elastyczność”31 prawa giętkiego wynika z faktu, że choć nie pozostaje ono bez wpływu na stan 
prawa, nie może ograniczać kompetencji Komisji wyznaczonej przepisami traktatu oraz rozporzą-
dzeń. Jak stwierdził bowiem Trybunał, „skuteczne stosowanie wspólnotowych reguł konkurencji 
wymaga, aby Komisja mogła w każdej chwili dostosować wysokość grzywien do potrzeb”32 wy-
nikających z polityki ochrony konkurencji. Komisja jest więc związana normami soft law o tyle, 
o ile nie „nie stanowią [one] odstępstwa od właściwego stosowania norm traktatu”33 (oznacza to, 
że stosując soft law, Trybunał będzie musiał skontrolować jego legalność na zasadzie wyjątku, 
na podstawie art. 277 TFUE34).

Odnosząc się z kolei do zarzutu naruszenia zasady niedziałania prawa wstecz, podniesio-
nego przez skarżące w sprawie Dansk Rørindustri, Trybunał podkreślił, że wytyczne nie stanowią 
samodzielnej podstawy prawnej do ustalenia wysokości grzywny35. Niemniej jednak, „zmiana 
polityki represyjnej (…), w szczególności gdy następuje poprzez przyjęcie takich norm postępo-
wania jak wytyczne, może odnosić skutki z punktu widzenia zasady niedziałania prawa wstecz”, 
co obliguje Trybunał do zbadania, czy dana zmiana „była logicznie do przewidzenia w czasie, 
w którym dokonano naruszeń”36. Innymi słowy, o złamaniu zakazu retroaktywności można mó-
wić jedynie wtedy, gdy wprowadzone a posteriori wytyczne odbiegają w sposób zasadniczy od 
przyjętej uprzednio praktyki Komisji37. 

Powyższe uwagi uzupełnić należy komentarzem dotyczącym „szczególnej dziedziny pomo-
cy państwa”, jak zwykle ujmuje to Trybunał38. Potwierdzając, że „przy wykonywaniu kompetencji 
uznaniowej Komisja może wydawać wytyczne w celu ustalania kryteriów, na podstawie których 

27 Wyr. Sądu z 9.12.2014 r. w sprawie T-91/10 Lucchini, EU:T:2014:1033, pkt 243.
28 Wyr. TS z 19.07.2016 r. w sprawie C-526/14 Tadej Kotnik i inni/Državni zbor Republike Slovenije, EU:C:2016:570, pkt 41.
29 Zob. np. opinia rzecznika generalnego M. F. G. JACOBSA przedstawiona w dniu 18 września 2003 w sprawie Włochy przeciwko Komisji, C-91/01, pkt 38.
30 Zob. np. wyr. JCB Service/Komisja, pkt 207; Inpost Paczkomaty/Komisja, pkt 44.
31 Wyr. Dansk Rørindustri i inni/Komisja, pkt 267.
32 Ibidem, pkt 169.
33 Wyr. TUE z 11.09.2008 r. w sprawach połączonych C-75/05 P i C-80/05 P Niemcy i inni/Kronofrance, EU:C:2008:482, pkt 61 i 65.
34 Wyr. Dansk Rørindustri i inni/Komisja, pkt 212.
35 Loc. cit.
36 Ibidem, pkt 222–224.
37 Wyr. Sądu z 15.07.2015 r. w sprawach połączonych T-389/10 i T-419/10 Siderurgica Latina Martin i inni/Komisja, EU:T:2015:513, pkt 101.
38 Wyr. Niemcy i inni/Kronofrance, pkt 61.
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zamierza ona oceniać zgodność z rynkiem wewnętrznym środków pomocy planowanych przez 
państwa członkowskie”39, sędzia unijny ustanowił w tej sferze dodatkowe kryterium stosowania 
aktów prawa giętkiego. Zgodnie z dobrze ugruntowanym orzecznictwem, Komisja może bo-
wiem powoływać się na własne wytyczne i komunikaty, o ile są „akceptowane przez państwa 
członkowskie”40. Innymi słowy, jeśli państwo członkowskie nie zaakceptowało norm zawartych 
w akcie prawa miękkiego, zarówno państwo to, jak i benefi cjenci udzielonej przez niego pomocy 
mogą skutecznie kwestionować decyzję Komisji, która stwierdza istnienie niedozwolonej pomocy 
w oparciu o te normy. 

Z orzecznictwa nie wynika jednak co należy rozumieć przez „zaakceptowanie” aktu przez 
państwo członkowskie. Nie budzi wątpliwości, że do takiej akceptacji może dojść poprzez ofi -
cjalne potwierdzenie zamiaru stosowania aktu41 lub jego transpozycję do krajowego porządku 
prawnego42. Niemniej, sytuacje takie są niezmiernie rzadkie. Obowiązku formalnej akceptacji nie 
można wywieść z zasady lojalnej współpracy. Mając na uwadze ilość aktów prawa miękkiego wy-
dawanych przez Komisję, byłoby to w praktyce niezmiernie trudne. Analizując orzecznictwo w tym 
zakresie, można dojść do wniosku, że sąd domniemuje akceptację przez państwa członkowskie 
opublikowanych norm prawa giętkiego. Domniemanie to może obalić jednak jednoznaczny sprze-
ciw lub zgłoszenie zastrzeżeń przez państwo członkowskie. Tytułem przykładu, w wyroku z dnia 
25 czerwca 2008 r.43 Olympiaki Aeroporia, grecki przewoźnik lotniczy podważył decyzję, w której 
Komisja uznała, że pomoc państwa, której Grecja udzieliła mu w związku ze stratami poniesionymi 
na skutek zamknięcia przestrzeni powietrznej nad Stanami Zjednoczonymi częściowo naruszała 
art. 87 ust. 2 lit. b TWE (obecnie art. 107 ust. 2 lit. b TFUE). Opierając się w tej sprawie na swoim 
komunikacie z dnia 10 października 2001 r. Komisja podkreśliła, że wypłacone przewoźnikom 
odszkodowanie mogło dotyczyć jedynie strat powstałych pomiędzy 11 a 14 września 2001 roku. 
W konsekwencji, Komisja nakazała Olympiaki Aeroporia zwrócić pomoc, którą uzyskała tytułem 
rekompensaty szkód powstałych w dniu 15 września 2001 roku. Uchylając decyzję w zaskarżonym 
zakresie, Sąd uznał, że należy „oddalić argumentację Komisji, zgodnie z którą Republika Grecka 
wyraźnie zaakceptowała ustanowioną w pkt 35 komunikatu z dnia 10 października 2001 r. zasa-
dę, zgodnie z którą rekompensata wypłacona (…) może dotyczyć jedynie kosztów poniesionych 
w dniach od 11 do 14 września 2001 r. Choć bowiem prawdą jest, że w piśmie z dnia 24 września 
2002 r. władze greckie twierdziły, że wypłacone odszkodowanie ogranicza się do szkód poniesio-
nych w trakcie pierwszych dni po zamachach, zwróciły się one jednak o zatwierdzenie kwot mają-
cych na celu naprawienie szkód, które powstały do dnia 26 września 2001 r. Jest więc oczywiste, 
że władze te rozumieją pojęcie pierwszych dni po zamachach jako dotyczące też okresu po tej 
dacie”44. W cytowanej sprawie Komisja nie mogła się więc skuteczne powołać na swój komunikat, 
ze względu na brak wyraźnej akceptacji ze strony władz greckich.

39 Wyr. Tadej Kotnik i inni/Državni zbor Republike Slovenije, pkt 39.
40 Wyr. TUE: z 24.03.1993 r. w sprawie C-313/90 CIRFS/Komisja, EU:C:1993:111, pkt 42 i z 15.10.1996 r. w sprawie C-311/94 IJssel-Vliet Combinatie 
BV/Minister van Economische Zaken, EU:C:1996:383, pkt 42; SPI z 18.11.2004 r. w sprawie T-176/01 Ferriere Nord/Komisja, EU:T:2004:336, pkt 134 
oraz Sądu z 25.06.2008 r. w sprawie T-268/06 Olympiaki Aeroporia Ypiresies/Komisja, EU:T:2008:222, pkt 54; Niemcy i inni/Kronofrance, pkt 61 i 65 
i z 20.03.2019 r. w sprawie T-766/16 Hércules Club de Fútbol (EU:T:2019:173), pkt 40.
41 Wyr. TUE z 15.10.1996 r. w sprawie C-311/94 IJssel-Vliet Combinatie, EU:C:1996:383.
42 Wyr. TPI z 3.03.2010 r. w sprawie T-102/07 oraz T-120/07 Freistaat Sachsen (Niemcy) i inni/Komisja, EU:T:2010:62.
43 Wyr. Olympiaki Aeroporia Ypiresies/Komisja.
44 Ibidem, pkt 54.
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Takie podejście nie jest jednak jednolite. Tytułem przykładu, w sprawie Tadej Kotnik i inni/
Državni zbor Republike Slovenije, Trybunał nie odniósł się wcale do kryterium akceptacji aktu 
prawa giętkiego przez państwa członkowskie, uznając komunikat Komisji wydany w sprawie kry-
zysu bankowego za wiążący co do zasady45, z wyjątkiem ewentualnych derogacji podyktowanych 
szczególnym charakterem rozpatrywanej sprawy46. W niektórych przypadkach przesłanki związania 
Komisji jej niewiążącymi aktami pozostają więc przedmiotem wątpliwości. Podobne wątpliwości 
powstają zresztą w kwestii związania normami soft law sądów unijnych. 

2. Związanie sądów unijnych

TSUE długo odmawiał stosowania aktów prawa giętkiego w swoim orzecznictwie, pomimo 
że od dawna były one powoływane przez strony zawisłych przed nim sporów (Senden, 2004, 
s. 370). Uzasadniając pierwotne stanowisko Trybunału, Rzecznik Generalny, Ruiz-Jarabo Colomer, 
podkreślał, że „wytyczne nie stanowią (…) źródła wspólnotowej zgodności z prawem w ścisłym 
znaczeniu”47. 

Z biegiem czasu Trybunał zmienił jednak swoje podejście. Mając na uwadze, że celem wyda-
wanych przez Komisję aktów prawa miękkiego jest zapewnienie przejrzystości, przewidywalności 
i pewności prawa unijnego, tego rodzaju akty „stanowią nieunikniony instrument interpretacyjny”48, 
także dla sędziego. W praktyce oznacza to, że w ramach wykonywanej kontroli legalności sędzia 
unijny bada czy Komisja wykonywała przyznaną jej swobodę uznania zgodnie z metodą przed-
stawioną w akcie prawa giętkiego. W przypadku odejścia od przyjętych reguł, zgodnie z zasadą 
samozwiązania, Trybunał oceni „czy odejście jest usprawiedliwione i wystarczająco uzasadnione 
pod względem prawnym”49.

Jednocześnie, w odniesieniu do postępowań z zakresu ochrony konkurencji prowadzonych 
na podstawie art. 101 i 102 TFUE, „swobodne uznanie Komisji i ograniczenia, które Komisja w tym 
zakresie wprowadziła, nie ograniczają prawa [TSUE] do dokonania pełnej kontroli”50. Tytułem przy-
pomnienia, artykuł 261 TFUE stanowi, że uchwalone zgodnie z przepisaną procedurą rozporzą-
dzenie może przyznać TSUE nieograniczone prawo orzekania w odniesieniu do przewidzianych 
w nim sankcji. Ponieważ uprawnienie takie przyznaje Trybunałowi rozporządzenie nr 1/2003, może 
on, „poza przeprowadzaniem zwykłej kontroli zgodności kary z prawem, zastąpić własną oceną 
– w celu określenia wysokości tej kary – ocenę Komisji”51. Prawo nieograniczonego orzekania 
daje więc TSUE możliwość zmiany zaskarżonej decyzji co do kary, bez konieczności orzekania 

45 Komunikat Komisji w sprawie stosowania od dnia 1 sierpnia 2013 r. reguł pomocy państwa w odniesieniu do środków wsparcia na rzecz banków 
w kontekście kryzysu fi nansowego (Dz.Urz. UE 2013 C 216/01). 
46 Wyr. Tadej Kotnik i inni/Državni zbor Republike Slovenije, pkt 43.
47 Opinia Rzecznika Generalnego w sprawie Lodato Gennaro/INPS i SCCI, pkt 35. Zob. również: opinie rzeczników generalnych D. de Lamothe przed-
stawioną 28.10.1971 r. w sprawie 22/71 Béguelin Import/G.L.Import Export, EU:C:1971:103 oraz J.-P. Warnera przedstawioną 11.03.1975 r. w sprawie 
19-20/74 Kali und Salz/Commission, EU:C:1975:37. 
48 Zob. wyr. TUE: 24.03.1993 r. w sprawie C-313/90 CIRFS i inni, EU:C:1993:111, pkt 34 i 36; z 5.10.2000 r. w sprawie C-288/96 Niemcy/Komisja, 
EU:C:2000:537, pkt 62; z 7.03.2002 r. w sprawie C-310/99 Włochy/Komisja, EU:C:2002:143, pkt 52 i z 4.07.2000 r. w sprawie C-387/97 Komisja/Grecja, 
EU:C:2000:356, pkt 87 i 89.
49 Wyr. SPI z 14.12.2006 r. w sprawach połączonych T-259/02 do T-264/02 oraz T-271/02 Raiffeisen Zentralbank Österreich AG i inni/Komisja, 
EU:T:2006:396, pkt 226 – utrzymany w mocy w postępowaniu odwoławczym. Zob. również: wyr. TUE z 24.01.2013 r. w sprawie C-73/11 P Frucona 
Košice/Komisja, EU:C:2013:32, pkt 102 i 103.
50 Wyr. Raiffeisen Zentralbank Österreich AG i inni/Komisja pkt 226 i 227.
51 Wyr. TS z 25.07.2018 r. w sprawie C-123/16 P Orange Polska, EU:C:2018:590, pkt 106. Zob. również wyr. TUE: z 15.10.2002 r. w sprawach po-
łączonych C-238/99 P, C-244/99 P, C-245/99 P, C-247/99 P, C-250/99 P do C-252/99 P oraz C-254/99 P Limburgse Vinyl Maatschappij i inni/Komisja, 
EU:C:2002:582, pkt 692; z 21.10.2003 r. w sprawie T-368/00 General Motors Nederland, EU:T:2003:275, pkt 181; z 8.02.2007 r. w sprawie C-3/06 P 
Groupe Danone/Komisja, EU:C:2007:88, pkt 60–62 oraz Sądu z 27.06.2012 r. w sprawie T-439/07 Coats Holdings/Komisja, EU:T:2012:320, pkt 186.
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o nieważności decyzji w tym zakresie, i to bez względu na metodologię przyjętą przez Komisję, 
która wynika często z aktów prawa giętkiego. 

Jak stwierdził jednak Trybunał, wykonywanie nieograniczonego prawa orzekania nie może 
prowadzić do dyskryminacji52. Jeśli – odstępując od przyjętych w akcie soft law zasad wymiaru 
kary – zamierza on zmienić jej wysokość wyłącznie w stosunku do jednego z uczestników zaka-
zanego na gruncie art. 101 TFUE porozumienia, Trybunał winien uzasadnić swoje stanowisko 
w wyroku. Podobnie zatem jak w wypadku samozwiązania autora aktu, soft law przybiera wobec 
sędziego unijnego charakter „semi-imperatywny”. Będąc zobligowanym do uzasadnienia wszel-
kich ewentualnych derogacji, sąd może być bardziej skłonny do zastosowania normy soft law 
przyjętej uprzednio przez Komisję. 

Sytuacja taka nierzadko występuje w praktyce. W sprawie Groupe Danone53 sędzia unijny 
uznał, że choć „metoda obliczania kwoty grzywien zawarta w wytycznych z pewnością nie jest 
jedyną możliwą do rozpatrzenia metodą, to zapewnia ona spójną praktykę decyzyjną w zakresie 
nakładania grzywien, która z kolei umożliwia zagwarantowanie równego traktowania przedsię-
biorstw karanych za naruszenia reguł prawa konkurencji”54. Przyjmując, że Komisja odbiegła od 
tych wytycznych bez uzasadnienia, Sąd podwyższył w cytowanej sprawie nałożoną na skarżącą 
karę grzywny, zgodnie z metodologią wskazaną w wytycznych Komisji. 

Podobnie, w sprawie Intel Corporation55, Trybunał uchylił wyrok Sądu w zakresie, w jakim 
nie odniósł się on do zarzutów skarżącej spółki dotyczących błędów popełnionych przez Komisję 
przy ocenie spornych rabatów przez pryzmat testu równie efektywnego konkurenta przewi-
dzianego wytycznymi Komisji (as effi cient competitor test – „test AEC”)56. W ocenie Trybunału 
test AEC stanowił adekwatne narzędzie do oceny czy stosowany przez spółkę Intel system ra-
batów można było uznać za nadużycie pozycji dominującej w rozumieniu art. 102 TFUE. Tym 
samym, „jeśli w decyzji stwierdzającej, że system rabatów stanowi nadużycie, Komisja przepro-
wadzi taką analizę, to do Sądu należy zbadanie wszystkich argumentów wnoszącej odwołanie 
zmierzających do podważenia ustaleń dokonanych przez Komisję”57 w oparciu o jej własne 
wytyczne. 

Reasumując, choć akty soft law, takie jak wytyczne i komunikaty Komisji, nie są dla sędziego 
unijnego formalnie wiążące, nie są one jednak pozbawione wszelkiej doniosłości. Mając na uwa-
dze zasadę pewności prawa, zasadę równości oraz kreowane przez akty soft law uzasadnione 
oczekiwania, sędzia unijny ocenia ważność decyzji Komisji zarówno na podstawie postanowień 
Traktatu, wiążących aktów prawa wtórnego, jak i „wytycznych, z zastrzeżeniem wskazanych 
powyżej ich szczególnych aspektów”58. Podobne skutki soft law wywiera zresztą na poziomie 
krajowym.

52 Wyr. Dansk Rørindustri i inni/Komisja, pkt 337.
53 Wyr. Sądu z 25.10.2005 r. w sprawie T-38/02 Groupe Danone/Komisja, EU:T:2005:367 – utrzymany w mocy w postępowaniu odwoławczym.
54 Ibidem, pkt 523.
55 Wyr. z 6.092017 r. w sprawie C-413/14 P Intel Corporation./Komisja, EU:C:2017:632.
56 Wytyczne w sprawie priorytetów, którymi Komisja będzie się kierować przy stosowaniu art. 82 Traktatu WE w odniesieniu do szkodliwych działań 
o charakterze praktyki wyłączającej, podejmowanych przez przedsiębiorstwa dominujące” (Dz.U. UE 2009 C 45/7).
57 Wyr. Intel Corporation./Komisja, pkt 141.
58 Opinia Rzecznika Generalnego w sprawie Lodato Gennaro/INPS i SCCI, pkt 40.
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III. Stosowanie soft law na płaszczyźnie krajowej
Problem stosowania soft law na płaszczyźnie krajowej wymaga poruszenia dwóch kwestii. 

Pierwszą jest stopień związania organów i sądów krajowych (1). Drugą kwestią jest możliwość 
zastosowania tych aktów wobec jednostek (2).

1. Związanie organów i sądów krajowych

W cytowanej wyżej sprawie Grimaldi Trybunał podkreślił, że „sądy krajowe są (…) zobo-
wiązane wziąć pod uwagę [unijne] zalecenia w celu rozwiązania wniesionych przed nie spo-
rów, w szczególności kiedy ułatwiają one wykładnię przepisów krajowych wydanych w celu 
zapewnienia ich wdrożenia lub kiedy mają na celu uzupełnienie wiążących przepisów Unii 
Europejskiej”59. Choć stanowisko to zostało kilkukrotnie powtórzone60, Trybunał nie wyjaśnił 
kwestii zasadniczej, a mianowicie tego, co dokładnie oznacza „obowiązek wzięcia pod uwagę” 
aktu prawa giętkiego. Wątpliwości potęguje fakt, że tym samym terminem posługuje się również 
ustawodawca unijny, przewidując wydanie aktu prawa giętkiego przepisami dyrektywy lub rozpo-
rządzenia. Bazując na unijnym orzecznictwie oraz opiniach rzeczników generalnych, zapropono-
wać można co najmniej trzy różne interpretacje „obowiązku” wynikającego z soft law dla państw 
członkowskich61. 

Pierwsza interpretacja, rozważana przez rzecznika generalnego Bobeka, zakłada zobowią-
zanie państw członkowskich do zgodnej wykładni w myśl orzecznictwa von Colson i Kamann62, 
co de facto oznaczałoby nadanie takim aktom charakteru norm imperatywnych, przynajmniej 
w relacji do organów krajowych. Przyjęcie tak szerokich skutków aktów prawa giętkiego prowa-
dziłoby w konsekwencji do wniosku, że „każde zalecenie jest aktem podlegającym zaskarżeniu”63, 
co byłoby sprzeczne z literalnym brzmieniem art. 288 TFUE. Takiego stanowiska nie można by-
łoby uzasadniać również obowiązkiem lojalnej współpracy. Istnieje bowiem zgoda co do tego, że 
artykuł 4 ust. 3 TUE nie może samodzielnie ustanawiać żadnych wiążących praw i obowiązków. 
Podkreśla się również, że skoro akty prawa giętkiego nie kreują wiążących dla państw członkow-
skich obowiązków, nie mogą one podlegać sankcjom, dokonując wykładni przepisów krajowych 
w sposób niezgodny z zawartymi w nich wskazówkami. W szczególności, państwa członkowskie 
nie mogą z tego powodu zostać pociągnięte do odpowiedzialności na podstawie art. 258 TFUE 
(Senden, 2004, s. 352). Wydaje się więc, że Trybunał „nie miał zamiaru posuwać się tak da-
leko, by nałożyć na sądy krajowe obowiązek stosowania wykładni prawa krajowego zgodnej 
z zaleceniami”64.

Powyższe zastrzeżenia uwzględnia wyrok wydany sprawie Expedia65. Zawiera on drugą, 
alternatywną interpretację obowiązków wynikających z unijnego prawa giętkiego. Ustaliwszy, 
że posługiwanie się przez Komisję normami soft law „zmierza do udzielenia sądom i władzom 

59 Wyr. Grimaldi/Fonds des maladies professionnelles, pkt 18.
60 Zob. wyr. TUE z 11.09.2003 r. w sprawie C-207/01 Altair Chimica/ENEL, EU:C:2003:451, pkt 41 oraz wyr. TS: z 18.03.2010 r., w sprawach połą-
czonych od C-317/08 do C-320/08 Alassini i inni/Telecom Italia, EU:C:2010:146, pkt 40; z 3.09.2014 r. w sprawie C-410/13 „Baltlanta” UAB/Lietuvos 
valstybė, EU:C:2014:2134, pkt 64.
61 Opinia Rzecznika Generalnego w sprawie Belgia/Komisja, pkt 100.
62 Ibidem, pkt 99.
63 Postanowienie Sądu z 27.10.2015 r. w sprawie T-721/14 Belgia/Komisja, EU:T:2015:829, pkt 44.
64 Opinia Rzecznika Generalnego w sprawie Belgia/Komisja, pkt 99.
65 Wyr. TS z 13.12.2012 r. w sprawie C-226/11 Expedia/Autorité de la concurrence i inni, EU:C:2012:795.
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państw członkowskich wskazówek odnośnie do stosowania”66 norm imperatywnych, TFUE za-
strzegł w tej sprawie, że akty te „nie mogą ustanawiać obowiązków ciążących na państwach 
członkowskich”67. W konsekwencji ani tzw. obwieszczenie w sprawie współpracy w ramach sieci 
urzędów ochrony konkurencji, ani „komunikat Komisji w sprawie zwalniania z grzywien i zmniej-
szania grzywien w sprawach kartelowych”, ani też „modelowy program łagodzenia kar opracowany 
w ramach Europejskiej Sieci Konkurencji” nie mogłyby kreować żadnych obowiązków względem 
krajowych sądów czy organów ochrony konkurencji68. Co więcej, jak podkreśla Trybunał, „okolicz-
ność, że krajowe organy ochrony konkurencji zobowiązały się formalnie do przestrzegania zasad 
ustanowionych w komunikacie w sprawie współpracy nie zmienia w świetle prawa Unii waloru 
prawnego tego komunikatu, ani waloru prawnego modelowego programu łagodzenia kar ECN”69. 
W ocenie TSUE, „w celu ustalenia, czy ograniczenie konkurencji ma odczuwalny charakter, organ 
[krajowy] może wziąć pod uwagę progi określone w pkt 7 komunikatu de minimis, chociaż nie 
ma takiego obowiązku”70. Przyjęcie takiej interpretacji pozbawia więc soft law jakiejkolwiek mocy 
wiążącej względem państw członkowskich (zob. Galiana Saura, 2016, s. 317).

W sprawie Expedia Trybunał odrzucił tym samym „pośrednie” rozwiązanie, zaproponowane 
przez rzecznik generalną Kokott71, zgodnie z którym „obowiązek wzięcia pod uwagę” nakłada 
na organy krajowe obowiązek uzasadnienia odstępstwa od normy prawa giętkiego72. Takie roz-
wiązanie nie tylko koresponduje z zasadami, którymi kierują się instytucje unijne, stosując soft 
law, lecz także odpowiada ono jednocześnie praktykom przyjętym generalnie przez państwa 
członkowskie73. 

Stanowisko to zasługuje na aprobatę, co najmniej z dwóch powodów. Po pierwsze, ze uwagi 
na zasadę lojalnej współpracy. Nie można bowiem zapomnieć, że organy krajowe powinny wy-
konywać swoje kompetencje z poszanowaniem prawa UE, zapewniając, by „stanowione bądź 
stosowane przez nie reguły nie stały na przeszkodzie skutecznemu stosowaniu art. 101 TFUE 
i 102 TFUE”74. Podobnie jest z krajowymi sądami, które związane są unijnym soft law w tym sa-
mym stopniu, co organy administracji75. Skoro krajowe sądy i organy regulacyjne mają wykony-
wać swoje kompetencje z poszanowaniem prawa UE, to „wzięcie pod uwagę” prawa giętkiego 
nie może być czysto fakultatywne. Potwierdza to zresztą praktyka. Akty soft law są przedmiotem 
licznych wniosków o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym76. Świadczy to jednoznacznie 
o tym, że są one stosowane przez organy państw członkowskich, a wątpliwości dotyczące spo-
sobu ich interpretacji są poważnie traktowane przez adresatów tych aktów. 

66 Ibidem, pkt 28.
67 Wyr. DHL Express/Komisja, pkt 35.
68 Zob. wyr. TS: z 14.06.2011 r. w sprawie C-360/09 Pfl eiderer/Bundeskartellamt, EU:C:2011:389, pkt 21; z 5.06.2014 r. w sprawie C-557/12 Kone i in./
ÖBB-Infrastruktur, C-557/12, EU:C:2014:1317, pkt 36.
69 Wyr. DHL Express/Komisja, pkt 43.
70 Wyr. Expedia/Autorité de la concurrence i in., pkt 31.
71 Opinia Rzecznik Generalnej J. Kokott przedstawiona 6.09.2012 r. w sprawie C-226/11 Expedia/Autorité de la concurrence i inni, EU:C:2012:544.
72 Opinia Rzecznika Generalnego w sprawie Belgia/Komisja, pkt 100.
73 Ibidem, pkt 107.
74 Wyr. Pfl eiderer/Bundeskartellamt, pkt 24.
75 Zob. wyr. TS z 20.01.2016 r. w sprawie C-428/14 DHL Express/Komisja, EU:C:2016:27, pkt 41.
76 Pytania prejudycjalne dotyczące aktów soft law formułowane były już w latach 70. XX w. Zob. wyr. Société anonyme Cadillon/Firma Höss, Béguelin 
Import/G.L.Import Export oraz Deutsche Shell AG/Hauptzollamt Hamburg-Harburg, EU:C:1993:24, pkt 18.
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Po drugie, proponowana przez rzecznik generalną Kokott interpretacja znajduje oparcie w za-
sadzie jednolitości prawa UE. Unijne akty prawa giętkiego są narzędziami, poprzez które Komisja 
dąży do zapewniania spójności w stosowaniu europejskiego prawa konkurencji. Celu tego nie 
można byłoby osiągnąć, gdyby unijne soft law przybierało w odniesieniu do państw członkowskich 
charakter zupełnie niewiążący. Najlepiej uzasadnionym i przystającym do rzeczywistości wydaje 
się więc być właśnie owo trzecie, „pośrednie” stanowisko, proponowane również przez innych 
rzeczników generalnych77. Zakłada ono istnienie co najmniej „negatywnych” zobowiązań spoczy-
wających na państwach członkowskich w odniesieniu do aktów prawa miękkiego. Podejście to 
opiera się na założeniu, że soft law powinno wywoływać efekt podobny do „blokującego skutku 
dyrektyw”78 w okresie ich transpozycji, w tym znaczeniu, że państwa członkowskie nie powinny 
ustanawiać zasad, które byłyby sprzeczne z normami zawartymi w aktach formalnie niewiążą-
cych, a w zakresie odmowy ich stosowania powinny podać weryfi kowalne sądownie powody tych 
odstępstw79. 

Reasumując, choć formalnie akty prawa miękkiego nie są wiążące dla państw członkowskich, 
w praktyce krajowe organy regulacyjne stosują unijne akty prawa miękkiego, a krajowe sądy oce-
niają czy zawarte w nich „wskazówki” są we właściwy sposób realizowane80. Nie może zatem 
zaskakiwać fakt, że akty te mogą być stosowane również względem jednostek.

2. Stosowanie względem jednostek

Zgodnie z wyrokiem wydanym przez Trybunał w sprawie Grimaldi, „chociaż zalecenia nie mają 
wiążącego charakteru i nie powodują powstania praw, na które osoby prywatne mogą powołać 
się przed sadem krajowym, nie są jednak całkowicie pozbawione skutków prawnych”81. Doktryna 
prowadzi żarliwą dyskusję na temat znaczenia i roli rozróżnienia pomiędzy self binding force a legal 
effects of soft law (Stefan, 2012). Wątpliwości wynikają z faktu, że podkreślając nieimperatywny 
charakter aktów soft law, Trybunał pomija zwykle kompletnie kwestię skutków prawnych, jakie 
wywołują one wobec jednostek. Wyrok wydany w sprawie Polska Telefonia Cyfrowa82 (dalej: PTC) 
dobrze obrazuje powstające w związku z tym trudności. 

W przedmiotowej sprawie Prezes UKE ustalił, w oparciu o metodę przewidzianą w wytycz-
nych Komisji Europejskiej83, że PTC zajmuje znaczącą pozycję na polskim rynku świadczenia 
usług zakańczania połączeń głosowych, nakładając przy tym na skarżącą pewne obowiązki re-
gulacyjne. Opierając się na wyroku wydanym w sprawie Skoma-Lux84, PTC zarzuciła w sprawie 
Prezesowi UKE, że nie mógł on powołać się wobec niej na wytyczne, ponieważ nie zostały one 
opublikowane w Dz.Urz. UE w języku polskim. W ślad za skarżącą Sąd Najwyższy powziął wątpli-
wość czy nieopublikowany w języku polskim akt może być skutecznie powołany przez krajowego 

77 Opinie Rzeczników Generalnych w sprawie: Expedia/Autorité de la concurrence i inni, pkt 39 oraz Belgia/Komisja, pkt 107.
78 Który polega na tym, że w okresie transpozycji, państwa członkowskie nie mogą przyjmować środków mogących poważnie zagrozić jej celom. 
Zob. opinia Rzecznika Generalnego w sprawie Belgia/Komisja, pkt 105.
79 Zob. opinia Rzecznik Generalnej w sprawie Expedia/Autorité de la concurrence i inni, pkt 39.
80 W tym zakresie na uwagę zasługują np. wyr. Są du Okrę gowego w Warszawie z dnia: 11 lutego 2014 r., sygn. akt XVII AmT 18/12, 3 marca 2015, 
sygn. akt XVII AmT 68/13 oraz 31 lipca 2015, sygn. akt XVII AmT 70/13.
81 Wyr. Grimaldi/Fonds des maladies professionnelles, pkt 18.
82 Wyr. TS z 12.05.2011 r. w sprawie C-410/09 Polska Telefonia Cyfrowa/Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej, EU:C:2011:294.
83 Wytyczne dotyczące analizy rynku i oceny znacznej pozycji rynkowej w zastosowaniu wspólnotowych ram regulacyjnych sieci i usług łączności 
elektronicznej (Dz.Urz. WE 2002 C 165/6).
84 Wyr. TUE z 11.12.2007 r. w sprawie C-161/06 Skoma-Lux sro/Celní ředitelství Olomouc, EU:C:2007:773, pkt 51.
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regulatora względem polskich przedsiębiorców85. Odpowiadając na zadane w sprawie pytanie pre-
judycjalne, TSUE doszedł do wniosku, że odpowiedź zależy od tego czy wytyczne „rozpatrywane 
pod kątem ich treści, nakładają obowiązki na jednostki”86. Stwierdzając, że sporne wytyczne nie 
ustanawiają – bezpośrednio lub pośrednio – takich obowiązków, Trybunał uznał, że brak publika-
cji „nie stoi na przeszkodzie temu, by krajowy organ regulacyjny (…) mógł się na nie powoływać 
w decyzji skierowanej do jednostek”87.

Przyjęte w sprawie rozwiązanie wydaje się kontrowersyjne (zob. Idot, 2007). Z samej istoty 
prawa giętkiego wynika bowiem, że akty soft law „rozpatrywane pod kątem ich treści” nigdy nie 
nakładają na jednostki obowiązków o charakterze imperatywnym. W przeciwnym wypadku nie 
mamy bowiem do czynienia z aktem soft law, a z „przebranym” aktem hard law, powziętym nie-
zgodnie z przepisaną procedurą lub też przez niekompetentny organ. Brak mocy wiążącej nie 
oznacza jednak przecież braku wszelkich skutków prawnych. Świadczy o tym fakt, że organy 
krajowe stosują unijne soft law, wydając indywidualne decyzje, tak jak miało to miejsce w spra-
wie PTC. Akceptując stosowanie niepublikowanych aktów, Trybunał zajmuje więc stanowisko 
bardzo dyskusyjne, odmawiając jednostkom ochrony, z jakiej korzystają one w wypadku stoso-
wania norm typu hard. Z punktu widzenia adresata decyzji wydanej przez organ krajowy, unijne 
soft law być może nie wywiera skutków „bezpośrednich”, lecz trudno uznać, że skutki te nie są 
rzeczywiste. Nawet jeśli przyjmiemy, że konieczność szybkiego reagowania na problemy, na które 
prawo unijne napotyka w praktyce, może uzasadniać zasadę, wedle której „nie wszystko, co może 
mieć wpływ na interes obywatela Unii, powinno być redagowane we wszelkich okolicznościach 
w jego języku”88, trudno jednak podejście Trybunału w pełni zaaprobować (zob. Galiana Saura, 
2016, s. 315).

Skutki unijnego soft law możemy dostrzec również na płaszczyźnie stosowania prawa kra-
jowego. Nie bez znaczenia dla sytuacji prawnej przedsiębiorców pozostaje bowiem możliwość 
powoływania się przez nich lub wobec nich na wytyczne oraz komunikaty Komisji dla oceny relacji 
czysto wewnętrznych, regulowanych przepisami ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów 
(dalej: uokik)89. O ile bowiem, jak wynika z rozważań zawartych w części III.1., krajowe organy 
powinny brać pod uwagę unijne zalecenia, dokonując wykładni przepisów krajowych wydanych 
celem transpozycji przepisów unijnych, lub gdy służą interpretacji przepisów Unii Europejskiej90, 
uzasadnione kontrowersje budzi czy, i w jakim ewentualnie zakresie, unijne akty prawa miękkiego 
mogą wpływać na stosowanie krajowego prawa antymonopolowego. O ile sądy powszechne stoją 
na stanowisku, że unijne soft law powinno być brane pod uwagę przy wykładni prawa krajowego 
zawsze wtedy, gdy istnieje interakcja pomiędzy krajową a unijną regulacją, o tyle Sąd Najwyższy 
wykazuje się w tym zakresie większą rezerwą.

Powyższe rozbieżności zobrazować można na przykładzie dwóch wyroków zasadniczo 
odnoszących się do tego samego problemu: skuteczności zarzutu niezastosowania unijnego 
soft law przy ocenie przez Prezesa UOKiK czy doszło do naruszenia uokik w sytuacji, w której 
85 Postanowienie SN z 3.09.2009 r. Sprawa rozstrzygnięta wyrokiem SN z 7.07.2011 r., III SK 16/09 (LEX nr 585833). Zob. również wyr. Sadu Najwyższego 
z dnia 8 czerwca 2011 r., sygn. akt III SK 51/10 oraz z dnia 14 lipca 2011 r., sygn. akt III SK 4/10.
86 Wyr. Polska Telefonia Cyfrowa/Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej, pkt 30.
87 Ibidem, pkt 34.
88 Wyr. Polska Telefonia Cyfrowa/Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej, pkt 38.
89 Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. 2007 Nr 50, poz. 331 ze zm.).
90 Wyr. Grimaldi/Fonds des maladies professionnelles, pkt 18.
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uwzględnienie norm zawartych w tym akcie skutkowałoby rozwiązaniem korzystnym dla przedsię-
biorcy. Sąd apelacyjny w Warszawie w wyroku z dnia 24 września 2015 r.91 uznał, że zastosowa-
nie wytycznych Komisji w sprawie ograniczeń wertykalnych dla oceny charakteru porozumienia 
na gruncie przepisów uokik wpisuje się w ciążący na krajowych sądach i organach administracji 
obowiązek prounijnej wykładni przepisów krajowych. W ocenie sądu, z uwagi na fakt, że art. 101 
ust. 1 TFUE jest „zharmonizowany” z art. 6 uokik, niezastosowanie przez Prezesa UOKiK wspo-
mnianych wytycznych doprowadziło do „istnienia bardziej restrykcyjnego krajowego unormowania 
antymonopolowego w tym zakresie, niż przyjęte w prawie wspólnotowym”. Tym samym, oce-
niając całokształt stosunków łączących Fabrykę Farb i Lakierów „Śnieżka” SA z Grupą Polskie 
Składy Budowlane SA z perspektywy art. 6 ust. 1 uokik, Prezes UOKiK winien był odnieść się 
do zawartych w akcie prawa giętkiego kryteriów, co z kolei powinno doprowadzić go do uznania, 
że sporne porozumienie stanowi umowę agencyjną i podlega wyłączeniu na podstawie sekcji II 
pkt 2.2. unijnych wytycznych.

Całkowicie odmienne stanowisko w tej kwestii zajął Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 15 maja 
2014 roku92. W sprawie tej, Prezes UOKiK, nakładając na Telekomunikację Polską SA (dalej: TP) 
karę za nadużywanie pozycji dominującej na krajowym rynku ś wiadczenia usługi dostę pu do 
uż ytkowników koń cowych Internetu przyłą czonych do publicznych sieci telekomunikacyjnych 
skalkulował karę pienię ż ną , uwzględniając przychód z całej działalnoś ci TP, zgodnie z art. 101 
ust. 1 pkt 1 i 2 w zwią zku z art. 4 pkt 15 uokik z 2000 roku93. Tymczasem, w ocenie TP, podej-
ście to było sprzeczne z wytycznymi Komisji w sprawie metody ustalania grzywien nakładanych 
na mocy art. 23 ust. 2 lit. a) rozporzą dzenia 1/2003. Wytyczne przewidywały bowiem, z ̇e unijny 
organ antymonopolowy kalkuluje wysokość grzywny wyłącznie w oparciu o wartość sprzedaży 
dóbr lub usług mających bezpośredni lub pośredni związek z naruszeniem, tj. w oparciu o obrót 
przedsiębiorstwa na rynku, którego dotyczyło zakwestionowane zachowanie. Podobnie więc jak 
miało to miejsce w wyżej cytowanej sprawie o sygn. akt VI ACa 1096/14, wytyczne Komisji od-
noszące się do naruszeń art. 82 TWE (aktualnie art. 102 TFUE) przewidywały rozwiązanie mniej 
dolegliwe dla przedsiębiorcy aniżeli polska ustawa antymonopolowa.

Odwołując się do wyroku w sprawie Expedia, Sąd Najwyższy uznał jednak, że z treści i celu 
wytycznych wynika, że kreują one obowiązki wyłącznie dla Komisji. Ponieważ akty prawa giętkiego 
wydawane przez instytucję unijną nie stanowią  ź ródła prawa powszechnie obowią zują cego, nie 
istnieje inna niż wynikająca z uokik podstawa prawna do nakładania kary pieniężnej na przedsię-
biorców dopuszczających się naruszenia krajowego prawa konkurencji. Innymi słowy, okoliczność, 
iż krajowe i unijne unormowania antymonopolowe są względem siebie kompatybilne nie uzasadnia 
zastosowania prounijnej interpretacji prawa krajowego i nie może kreować po stronie jednostek 
żadnych uzasadnionych oczekiwań.

Reasumując, nie jest jasne w jakim stopniu skutki prawne wydawanych przez Komisję aktów 
prawa giętkiego mogą wykraczać poza sferę prawa unijnego. Choć nie sposób zakwestionować 
stanowiska Sądu Najwyższego, który podkreśla brak związania krajowych regulatorów wydawanymi 
przez Komisję aktami soft law, nie można zapominać o tym, że akty te odgrywają znaczącą rolę 
91 Wyr. SA w Warszawie z 24.09.2015 r., VI ACa 1096/14 (LEX nr 2025492). Podobne stanowisko zostało zaprezentowane np. w wyr. SO w Warszawie 
z 11.02.2014 r., XVII AmT 18/12.
92 Wyr. SN z 15.05.2014 r., III SK 54/13.
93 Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. 2000 Nr 122, poz. 1319).
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w codziennym obrocie prawnym, kształtując zachowania przedsiębiorców. Nie sposób odmówić 
im więc wszelkiego znaczenia, także w zakresie zastosowania przepisów krajowych. Zasadnym 
wydaje się więc wykorzystywanie unijnych aktów prawa giętkiego przynajmniej do prawnoporów-
nawczej wykładni przepisów uokik94. Tak szerokie skutki unijnego prawa giętkiego uzasadniają 
jednocześnie postulat wzmocnienia transparentności prawa stosowanego w UE poprzez dążenie 
do upowszechnienia dostępności soft law (Stefan, 2012, s. 879). W przeciwnym wypadku, unijne 
prawo giętkie pozostawać będzie w dalszym ciągu nie tylko modne, ale i problematyczne.
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I. Wprowadzenie
Zarówno unijne, jak i polskie przepisy przewidują instrumenty umożliwiające przedsiębiorcy, 

który dopuścił się naruszenia prawa ochrony konkurencji, uzyskanie mniej restrykcyjnego roz-
strzygnięcia organu ochrony konkurencji w zamian za współpracę. Instrumenty te to program 
łagodzenia kar (leniency) oraz dobrowolne poddanie się karze (settlements), które pozwalają na 
uzyskanie darowania lub obniżki kary pieniężnej. Współpraca z organem podczas postępowania 
jest również jedną z okoliczności łagodzących, które powinny zostać uwzględnione przy kalkulacji 
kary. Wreszcie przedsiębiorca może nie dość, że uniknąć kary, to nawet uzyskać wydanie decyzji, 
w której organ nie stwierdzinaruszenia prawa ochrony konkurencji. Pozwala na to instytucja decyzji 
zobowiązującej, w której organ jedynie uprawdopodabnia naruszenia prawa ochrony konkurencji, 
przyjmując zobowiązania zaproponowane przez przedsiębiorcę mające zakończyć naruszenie lub 
usunąć jego antykonkurencyjne skutki. Wydane w ostatnim czasie decyzje Komisji Europejskiej 
(dalej: KE) pokazują tendencję do szerokiego, wychodzącego poza ww. ramy proceduralne, pre-
miowania przedsiębiorców za współpracę przyczyniającą się do szybszego zakończenia postę-
powania. W związku z tym nasuwa się pytanie, czy taki szeroki negocjacyjny model stosowania 
prawa ochrony konkurencji nie niesie ryzyka dla efektywności egzekwowania przestrzegania reguł 
konkurencji. Również praktyka decyzyjna Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów 
(dalej: Prezes UOKiK) przedstawia w tym zakresie pewne zagadnienia, warte przedstawienia.

Artykuł w pierwszej kolejności opisuje istniejące ramy prawne dla współpracy przedsiębiorców 
z organami ochrony konkurencji – KE oraz Prezesem UOKiK. Następnie przedstawia decyzje, 
w których zarówno KE, jak i Prezes UOKiK zdecydowali się wyjść poza te ramy, aby nagrodzić 
przedsiębiorcę za współpracę z organem. W dalszej części zostanie zaprezentowane uzasad-
nienie działania organów, które następnie poddane będzie ocenie w świetle związanych z nim 
rodzajów ryzyka. 

II. Ramy prawne dla współpracy przedsiębiorców z KE 
oraz Prezesem UOKiK

1. Negocjacyjne stosowanie prawa ochrony konkurencji

W literaturze przedmiotu odróżnia się sporne stosowania prawa ochrony konkurencji od jego 
negocjacyjnego stosowania (szeroko na ten temat Skoczny, 2016, s. 443 i n.). W pierwszym przy-
padku mamy do czynienia ze standardową procedurą prowadzącą do wydania decyzji stwierdza-
jącej naruszenie prawa ochrony konkurencji i nałożenia na przedsiębiorcę kary pieniężnej w pełnej 
wysokości. W modelu tym przedsiębiorca nie ma wpływu na treść ostatecznej decyzji organu. 
Podstawą wydania takiej decyzji są w prawie unijnym przepisy art. 7 i 23 rozporządzenia 1/20031, 
a w prawie polskim art. 10 oraz 106 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów (dalej: uokik 
z 2007 r.)2. Z kolei negocjacyjne stosowanie prawa ochrony konkurencji bazuje na dialogu publiczno
-prawnym pomiędzy organem ochrony konkurencji a przedsiębiorcą. Przedsiębiorca, decydując się 
na współpracę z organem, zyskuje możliwość wpłynięcia na jego rozstrzygniecie. Instrumentami 

1 Rozporządzenie Rady (WE) nr 1/2003 z 16.12.2002 r. w sprawie wprowadzenia w życie reguł konkurencji ustanowionych w art. 81 i 82 Traktatu 
(Dz.Urz. UE 2003 L 001/1).
2 Ustawa z 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz.U. 2018, poz. 650).
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negocjacyjnego stosowania prawa ochrony konkurencji w odniesieniu do praktyk ograniczających 
konkurencję są procedura leniency, procedura settlements oraz decyzje zobowiązujące.

2. Procedura leniency

Zarówno unijne, jak i polskie prawo ochrony konkurencji przewidują możliwość uzyskania 
przez przedsiębiorcę darowania lub redukcji kary w zamian za współpracę z organem. Taką moż-
liwość daje program łagodzenia kar (leniency) uregulowany w prawie unijnym w art. 4a rozporzą-
dzenia 773/20043 oraz Obwieszczeniu Komisji w sprawie zwalniania z grzywien i zmniejszania 
grzywien w sprawach kartelowych4, a w prawie krajowym w art. 113a–113k uokik z 2007 r. Jest to 
procedura, która umożliwia przedsiębiorcy zaangażowanemu w sprzeczne z prawem konkurencji 
porozumienie, uzyskanie darowania lub obniżenia kary pieniężnej. W prawie unijnym procedura 
ta zarezerwowana jest jedynie dla karteli, tj. porozumień pomiędzy konkurentami, podczas gdy 
prawo polskie nie przewiduje takiego zawężenia jej stosowania. Jest zatem dostępna również dla 
uczestników porozumień wertykalnych. Aby skorzystać z takiego dobrodziejstwa, przedsiębiorca 
zobowiązany jest przedstawić dowody, które umożliwią organowi wykrycie antykonkurencyjnego 
porozumienia lub wydanie decyzji stwierdzającej naruszenie. Chodzi zatem o dowody potwier-
dzające jego i innych przedsiębiorców udział w sprzecznym z prawem uzgodnieniu. 

Korzyścią ze współpracy może być dla przedsiębiorcy albo całkowite zwolnienie z kary pie-
niężnej, albo jej istotne obniżenie – maksymalnie do 50% kary, która zostałaby nałożona w pro-
cedurze spornej. 

3. Procedura settlements

Z kolei procedura dobrowolnego poddania się karze (settlements) daje możliwość uzyska-
nia 10% redukcji kary pieniężnej, jeśli przedsiębiorca przyzna się do naruszenia prawa ochrony 
konkurencji i zrezygnuje z pewnych uprawnień procesowych. Podobnie jak w przypadku leniency, 
w prawie unijnym procedura ta jest dostępna wyłącznie w postępowaniach dotyczących karteli, 
podczas gdy w Polsce można ją zastosować wobec wszelkiego rodzaju naruszeń prawa ochrony 
konkurencji – czyli zarówno porozumień (horyzontalnych i wertykalnych), jak i nawet nadużycia 
pozycji dominującej. Podstawą stosowania tej procedury w prawie unijnym jest art. 10a rozporzą-
dzenia 773/2004 oraz Obwieszczenie Komisji w sprawie prowadzenia postępowań ugodowych 
w związku z przyjęciem decyzji na mocy art. 7 i 23 rozporządzenia Rady (WE) nr 1/2003 w spra-
wach kartelowych5, w prawie krajowym art. 89a uokik z 2007 r.

4. Decyzje zobowiązujące

Decyzja zobowiązująca może zostać wydana w sytuacji, gdy w toku postępowania naruszenie 
prawa zostanie uprawdopodobnione, a przedsiębiorca, któremu został postawiony zarzut, zobowiąże 
się do podjęcia lub zaniechania określonych działań w celu zakończenia naruszenia lub usunięcia 
jego skutków. W takiej sytuacji, organ ochrony konkurencji może przyjąć zobowiązania, rezygnując 

3 Rozporządzenie Komisji nr 773/2004 z 7.04.2004 r. odnoszące się do prowadzenia przez Komisję postępowań zgodnie z art. 81 i art. 82 Traktatu WE 
(Dz.Urz. UE 2004 L 123/18).
4 Obwieszczenię Komisji w sprawie zwalniania z grzywien i zmniejszania grzywien w sprawach kartelowych (Dz.Urz. UE 2006 C 298/11).

5 Obwieszczenie Komisji w sprawie prowadzenia postępowań ugodowych w związku z przyjęciem decyzji na mocy art. 7 i 23 rozporządzenia Rady 
(WE) nr 1/2003 w sprawach kartelowych (Dz Urz. UE 2008 C 167/01).
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z nałożenia na przedsiębiorcę kary pieniężnej. Podstawę do wydania decyzji zobowiązującej przez 
KE stanowi art. 9 rozporządzenia 1/2003, natomiast przez Prezesa UOKiK art. 12 uokik z 2007 r. 
Przepisy nie ograniczają możliwości zastosowania tej instytucji, zatem teoretycznie decyzja zo-
bowiązująca może zostać wydana w postępowaniu dotyczącym każdego rodzaju praktyki ograni-
czającej konkurencję. Jakkolwiek w motywie 13 preambuły do rozporządzenia 1/2003 wskazano, 
że przyjęcie takiej decyzji nie jest zasadne w sprawach, w których zdaniem KE natura naruszenia 
wymaga nałożenia kary. KE doprecyzowała w Zawiadomieniu w sprawie najlepszych praktyk 
w zakresie prowadzenia postępowań w związku z art. 101 i 102 TFUE6, że z powyższego wzglę-
du nie stosuje art. 9 rozporządzenia 1/2003 do karteli. Również Prezes UOKiK w Wyjaśnieniach 
w sprawie wydawania decyzji zobowiązującej w sprawach praktyk ograniczających konkurencję 
oraz praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów7 wskazał, że instytucja ta nie będzie 
miała co do zasady zastosowania do najcięższych porozumień ograniczających konkurencję, za 
które uznaje się przede wszystkim kartele.

5. Wytyczne dotyczące sposobu nakładania kar

Warto również wyjaśnić, że współpraca przedsiębiorcy z organem ochrony konkurencji, 
jednak niemieszcząca się w ramach jednej z ww. instytucji, stanowi okoliczność łagodzącą przy 
wymiarze kary pieniężnej.

KE w Wytycznych w sprawie metody ustalania grzywien nakładanych na mocy art. 23 ust. 2 
lit. a) rozporządzenia 1/20038 (dalej: wytyczne w sprawie nakładania kar) w pkt 29 uznaje za oko-
liczność łagodzącą współpracę przedsiębiorcy poza zakresem procedury leniency oraz ponad 
prawny obowiązek. Przykładowo KE korzysta z takiej możliwości, gdy przedsiębiorca przedstawi 
dowody na dłuższy czas trwania naruszenia. W takiej sytuacji KE, korzystając z tego postanowie-
nia, obniża karę tak, aby przedsiębiorca nie był penalizowany za ten aspekt naruszenia, którego 
KE nie byłaby w stanie udowodnić bez tej współpracy. Dodatkowo pkt 37 ww. wytycznych po-
zwala KE na odejście od przewidzianej w nich metodologii m.in. gdy uzasadniają to szczególne 
okoliczności sprawy.

Z kolei w polskich przepisach, w art. 111 ust. 3 pkt 1 uokik z 2007 r. jako okoliczność łago-
dzącą wskazano współpracę z Prezesem UOKiK w toku postępowania, w szczególności przy-
czynienie się do szybkiego i sprawnego przeprowadzenia postępowania. W wydanych przez 
Prezesa UOKiK Wyjaśnieniach dotyczących ustalania wysokości kar pieniężnych w sprawach 
związanych z naruszeniem zakazu praktyk ograniczających konkurencję9 doprecyzowano, że 
współpraca ta jest rozumiana jako aktywne współdziałanie, wykraczające poza wynikający z art. 50 
ust. 1 uokik z 2007 r. obowiązek przekazywania w wyznaczonym terminie koniecznych informacji 
i dokumentów, podjęte w szczególności z własnej inicjatywy, w celu szybkiego i kompleksowego 
wyjaśnienia sprawy oraz zakończenia postępowania.

6 Zawiadomienie w sprawie najlepszych praktyk w zakresie prowadzenia postępowań w związku z art. 101 i 102 TFUE (Dz.Urz. UE 2011 C 308/06).
7 Wyjaśnienia w sprawie wydawania decyzji zobowiązującej w sprawach praktyk ograniczających konkurencję oraz praktyk naruszających zbiorowe 
interesy konsumentów. Pozyskano z: https://www.uokik.gov.pl/wyjasnienia_i_wytyczne.php.
8 Wytyczne w sprawie metody ustalania grzywien nakładanych na mocy art. 23 ust. 2 lit. a) rozporządzenia 1/2003 (Dz.Urz. UE 2006 C 210/2).
9 Wyjaśnienia dotyczące ustalania wysokości kar pieniężnych w sprawach związanych z naruszeniem zakazu praktyk ograniczających konkurencję. 
Pozyskano z: https://www.uokik.gov.pl/wyjasnienia_i_wytyczne.php.
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Zarówno KE, jak i Prezes UOKiK łącznie oceniają okoliczności łagodzące i obciążające i usta-
lają ich wpływ na kwotę bazową kary pieniężnej obliczoną na wcześniejszych etapach. W swoich 
wyjaśnieniach Prezes UOKiK wskazał, że okoliczności te mogą skutkować podwyższeniem lub 
obniżeniem kwoty bazowej o 80%.

III. Praktyka decyzyjna KE oraz Prezesa UOKiK dotycząca nagradzania 
współpracy przedsiębiorców poza ramami prawnymi leniency, 

settlements oraz decyzji zobowiązującej

1. Praktyka decyzyjna KE

W postępowaniu przed KE, w sprawach dotyczących innego rodzaju ograniczeń konkuren-
cji niż kartele, negocjacyjne zakończenie postępowania było do niedawna bardzo ograniczone. 
Jakkolwiek przedsiębiorca miał możliwość współpracy z organem w dążeniu do wydania decyzji 
zobowiązującej, to zdaniem KE, część spraw nie nadawała się do tego typu rozwiązania, ponie-
waż naruszenie prawa ochrony konkurencji już ustało lub KE uznała za stosowne wydać decyzję 
stwierdzającą naruszenie oraz nałożyć karę pieniężną10.

W sprawach kartelowych przedsiębiorcy mogą współpracować w ramach procedury leniency 
oraz settlements. Podobnych, sformalizowanych ram współpracy nie przewidziano natomiast dla 
pozostałego typu naruszeń prawa ochrony konkurencji. Niemniej, jak pokazuje przedstawiona 
poniżej praktyka decyzyjna, KE uznaje, że Wytyczne w sprawie nakładania kar pozwalają jej na 
nagrodzenie współpracy przedsiębiorców również w takich sprawach.

1.1. Decyzja w sprawie Altstoff Recycling Austria

Od czasu wejścia w życie rozporządzenia 1/2003 pierwszą tego typu sprawą była decyzja KE 
z 20 września 2016 r. stwierdzająca naruszenie przez Altstoff Recycling Austria (dalej: ARA) 
art. 102 TFUE11. KE uznała, że ARA naruszyła unijne prawo ochrony konkurencji, odmawiając 
konkurentom dostępu do swojej infrastruktury i w ten sposób ograniczając im możliwość wejścia 
na austriacki rynek zarządzania domowymi odpadami opakowaniowymi. W sprawie tej KE zde-
cydowała się przyznać ARA 30% redukcję kary w zamian za zaoferowaną przez przedsiębiorcę 
współpracę sprowadzającą się do: (i) przyznania naruszenia; (ii) rezygnacji z pewnych uprawnień 
procesowych oraz (iii) zaproponowania strukturalnego środka zaradczego – przedsiębiorca za-
oferował sprzedaż części posiadanej infrastruktury służącej do zbierania i sortowania odpadów 
domowych12. KE przyznała ARA wskazaną obniżkę, powołując się na pkt 37 swoich wytycznych 
w sprawie nakładania kar. Jednocześnie KE wydała krótką notatkę13, zwięźle tłumacząc przyjęte 
w tej sprawie podejście do nagradzania współpracy.

Wskazana sprawa jest szczególnie ciekawa z uwagi na swoje aspekty proceduralne, czyli: 
(i) redukcję kary w zamian za współpracę; (ii) wprowadzenie elementów procedury settlements 
w sprawach dotyczących naruszenia art. 102 TFUE, jak również (iii) przyjęcie przez Komisję 
10 Wyjaśnienia Komisji Antitrust: reduction of fi nes for cooperation. Pozyskano z: http://ec.europa.eu/competition/antitrust/ara_factsheet_en.pdf.
11 Dec. KE z 20.09.2016 r., AT.39759 – ARA Foreclosure. Pozyskano z: http://ec.europa.eu/competition/antitrust/cases/dec_docs/39759/39759_3071_5.pdf. 
12 Informacja prasowa. Pozyskano z: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3116_en.htm.
13 Wyjaśnienia Komisji Antitrust: reduction of fi nes for cooperation. Pozyskano z:: http://ec.europa.eu/competition/antitrust/ara_factsheet_en.pdf.
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strukturalnego środka zaradczego zaproponowanego przez przedsiębiorcę. Decyzję Komisji można 
zatem uznać za pewien zlepek dotychczas istniejących instrumentów. Stanowi ona bowiem de-
cyzję wydaną na podstawie art. 7 i 23 rozporządzenia 1/2003 (decyzja stwierdzająca naruszenie 
i nakładająca karę pieniężną), w której właściwie zawarto ugodę (jakkolwiek poza ramami proce-
dury settlement przewidzianej tylko dla karteli), przewidując obniżkę kary również w zamian za 
zaproponowanie przez przedsiębiorcę strukturalnego środka zaradczego (czyli w znacznej mierze, 
podobnie jak zobowiązania w decyzjach na podstawie art. 9 rozporządzenia 1/2003) (Thyri, 2016). 

1.2. Decyzje w sprawie Asus, Denon & Marantz, Philips oraz Pioneer

Kolejne decyzje, w których KE zdecydowała się na nagrodzenie przedsiębiorców za współ-
pracę poza istniejącymi instytucjami, zostały wydane 24 czerwca 2018 roku14. Jakkolwiek były to 
oddzielne decyzje, to z uwagi na charakter spraw można – tak jak to też zrobiła KE – omawiać je 
łącznie. We wskazanych sprawach KE stwierdziła, że wymienieni wyżej producenci sprzętu elek-
tronicznego przeznaczonego dla konsumentów naruszyli art. 101 TFUE, narzucając sprzedawcom 
internetowym swojego sprzętu sztywne lub minimalne ceny odsprzedaży. Przy wymierzaniu kary 
KE przyznała jednocześnie każdemu z tych przedsiębiorców istotną obniżkę – 40% w przypadku 
Asus, Denon & Marantz, Philips oraz 50% dla Pioneer. Organ postanowił w ten sposób nagrodzić 
współpracę z ich strony w ramach toczącego się postępowania polegająca na: (i) przedstawieniu 
dowodów posiadających istotną wartość dodaną; (ii) wyraźnym przyznaniu naruszenia prawa 
ochrony konkurencji oraz (iii) rezygnacji z niektórych uprawnień procesowych. Zatem przedsiębiorcy 
z jednej strony, przedstawiając dowody posiadające znaczącą wartość dodaną, współpracowali 
w sposób odpowiadający procedurze leniency, a jednocześnie, przyznając naruszenie i rezyg-
nując z części uprawnień procesowych, wzorowali się na procedurze settlements. KE przyznała 
przedsiębiorcom obniżkę kar – podobnie jak w sprawie ARA – w oparciu o pkt 37 wytycznych 
w sprawie nakładania kar, nie wyjaśniając jednak szerzej swojej polityki. Uczyniła to dopiero przy 
okazji kolejnej sprawy, o której poniżej.

1.3. Decyzja w sprawie Guess

17 grudnia 2018 r. KE wydała decyzję stwierdzającą naruszenie przez Guess – producenta 
ubrań – art. 101 TFUE poprzez ograniczanie odsprzedawcom możliwości reklamowania online 
i sprzedaży transgranicznej swoich produktów konsumentom z innych państw członkowskich 
(tzw. geoblokowanie)15. Podobnie jak w sprawach dotyczących Asus, Denon & Marantz, Philips 
oraz Pioneer, KE przyznała przedsiębiorcy 50% obniżkę kary w zamian za współpracę. Guess 
bowiem: (i) ujawnił KE naruszenie, które nie było jej wcześniej znane (zakaz używania znaków 
towarowych Guess na potrzeby reklam związanych z wyszukiwaniem); (ii) przedstawił dowody 
posiadające istotną wartość dodaną; (iii) wyraźne przyznał naruszenie prawa konkurencji oraz 
(iv) zrezygnował z niektórych uprawnień procesowych. Przy okazji tej decyzji KE przygotowała 

14 Dec. KE z 24.06.2018 r. AT.40465 – ASUS. Pozyskano z: http://ec.europa.eu/competition/antitrust/cases/dec_docs/40465/40465_337_3.pdf; 
AT.40181 – PHILIPS. Pozyskano z: http://ec.europa.eu/competition/antitrust/cases/dec_docs/40181/40181_417_3.pdf; AT.40469 – DENON & MARANTZ. 
Pozyskano z: http://ec.europa.eu/competition/antitrust/cases/dec_docs/40469/40469_329_3.pdf, AT.40182 – PIONEER pozyskano z: http://ec.europa.
eu/competition/antitrust/cases/dec_docs/40182/40182_370_3.pdf. 
15 Dec. KE z 17.09.2018 r. AT.40428 – GUESS. Pozyskano z: http://ec.europa.eu/competition/antitrust/cases/dec_docs/40428/40428_1205_3.pdf.
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bardziej obszerne, niż przy okazji decyzji w sprawie ARA, wyjaśnienia dotyczące redukcji kary 
w zamian za współpracę (por. niżej pkt 2).

1.4. Decyzja w sprawie Mastercard

Kolejna decyzja KE, wpisująca się w omawiany trend, została wydana 22 stycznia 2019 r. 
i dotyczy stwierdzenia naruszenia art. 101 TFUE przez Mastercard16 poprzez ograniczanie 
sprzedawcom możliwości korzystania z lepszych warunków oferowanych przez banki mające 
siedzibę w innym państwie członkowskim. Mastercard zdecydował się na współpracę z Komisją, 
przyznając fakty oraz naruszenie unijnego prawa ochrony konkurencji w zamian za co otrzymał 
10% redukcję kary.

1.5. Decyzja w sprawie Nike

25 marca 2019 r. KE wydała decyzję dotyczącą złamania przez Nike zakazu zawierania 
antykon kurencyjnych porozumień. Organ stwierdził, że Nike naruszył art. 101 TFUE zakazując 
– w dużym skrócie – sprzedaży jego produktów objętych licencją do innych krajów EOG. W toku 
postępowania przedsiębiorca współpracował z KE: (i) przedstawiając informacje pozwalające 
na rozszerzenie zakresu sprawy; (ii) dostarczając dowodów mających istotną wartość dodaną 
oraz (iii) przyznając fakty oraz naruszenie unijnego prawa ochrony konkurencji. KE nagrodziła tę 
współpracę, obniżając karę pieniężną nałożoną na Nike o 40%.

1.6. Decyzja w sprawie AB InBev

Najnowsza decyzja, w której KE zastosowała nowe podejście do nagradzania współpra-
cy przedsiębiorców w toku postępowania, pochodzi z 13 maja 2019 roku17. KE stwierdziła, że 
AB  nBev naruszyła art. 102 TFUE, nadużywając posiadanej pozycji dominującej na belgijskim 
rynku piwa poprzez działania mające na celu utrudnianie przywozu tańszego piwa z Holandii do 
Belgii. Przedsiębiorca współpracował z KE, przyznając fakty oraz okoliczność naruszenia prawa. 
Dodatkowo, AB InBev przedstawił zobowiązanie mające na celu ułatwienie przywozu piwa do 
Belgii z Holandii oraz Francji. W zamian za ww. współpracę, przedsiębiorca uzyskał 15% obniżkę 
kary pieniężnej. 

2. Wyjaśnienia KE dotyczące redukcji kary w zamian za współpracę

W wyjaśnieniach wydanych przy okazji decyzji dotyczącej Guess KE wskazała, że w sprawach 
innych niż dotyczące karteli, można stosować podobne uzasadnienie przyznania obniżenia kary, 
jak w procedurze leniency czy settlements. KE wyjaśniła, że jest gotowa przyznać obniżkę kary 
w zamian za przyznanie przez przedsiębiorcę naruszenia (obejmującego zarówno fakty, jak i ich 
prawną kwalifi kację). Zatem zasadniczo potwierdziła zastosowanie w praktyce procedury settle-
ments do innych niż kartele rodzajów naruszeń. KE jednocześnie wskazała, że przedsiębiorcy 
mogą również zdecydować się na współpracę poprzez dobrowolne przedstawienie dowodów lub 
ich wyjaśnienia, lub pomoc przy zaprojektowaniu oraz wdrożeniu środków zaradczych. Dokument 

16 Dec. KE z 22.01.2019 r. AT. 40049 – MasterCard II – niedostępna. Informacja za komunikatem prasowym. Pozyskano z: http://europa.eu/rapid/
press-release_IP-19-582_en.htm.
17 Dec. KE z 13.05.2019 r. AT. 40134 – AB InBev – niedostepna. Informacja za komunikatem prasowym. Pozyskano z: http://europa.eu/rapid/
press-release_IP-19-2488_en.htm.
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jest nie do końca jasny, jeśli chodzi o to, jaki rodzaj współpracy mieści się w jego zakresie, a jaki 
jest niejako dodatkowy. Z pewnością obejmuje on przyznanie przez przedsiębiorcę naruszenia. 
Z kolei przedstawienie dowodów pozostaje poza zakresem opisanej współpracy, jakkolwiek KE 
wskazuje, że jest otwarta również na nagrodzenie tego typu współpracy, przy czym redukcja 
kary w takim przypadku będzie prawdopodobnie niższa. Niejasne jest natomiast stanowisko do-
tyczące współpracy obejmującej środki zaradcze. Z jednej bowiem strony KE wskazuje, że taka 
współpraca pozostaje poza zakresem opisywanych ram współpracy, będąc czymś dodatkowym, 
co może zasługiwać na redukcję kary, z drugiej wyjaśnia – przywołując sprawę ARA – że w ra-
mach opisywanych ram może nagrodzić współpracę dotyczącą środków zaradczych. Zastrzega 
jednak, że taka współpraca musi obejmować przedstawienie przez przedsiębiorcę propozycji 
środka zaradczego oraz potwierdzenia, że ten środek jest właściwy i proporcjonalny, aby sku-
tecznie zakończyć naruszenie.

Wyjaśnienia nie wskazują na możliwą wysokość obniżenia kary. Przewidują tylko, że jej pod-
stawę stanowi pkt 37 wytycznych w sprawie nakładania kar. Dokument zawiera również pośrednio 
wyjaśnienie dlaczego podstawą do obniżki kary nie jest pkt 29 wytycznych w sprawie nakładania 
kar traktujący współpracę jako okoliczność łagodzącą przy wymiarze kary. Skorzystanie z pkt 37, 
a nie pkt 29 ww. wytycznych pozwala na zastosowanie obniżki kary po uprzednim jej obniżeniu 
do maksymalnego progu kary (10% obrotu w roku poprzedzającym wydanie decyzji), jaka może 
być nałożona na przedsiębiorcę. Takie podejście zapewnia – tak jak w przypadku obniżki prze-
widzianej za udział w procedurze leniency oraz settlements – że przedsiębiorca, którego kara 
potencjalnie osiągnie legalne maksimum, w rzeczywistości będzie mógł skorzystać z redukcji kary 
pieniężnej w zamian za współpracę.

3. Praktyka decyzyjna Prezesa UOKiK

Z uwagi na szerszy niż w prawie unijnym zakres stosowania procedury leniency (również 
do porozumień wertykalnych) oraz procedury dobrowolnego poddania się karze będącej odpo-
wiednikiem procedury settlements (która obejmuje nie tylko kartele, lecz także inne rodzaje na-
ruszeń prawa ochrony konkurencji) praktyka orzecznicza Prezesa UOKiK promująca współpracę 
przedsiębiorców poza ww. ramami nie przedstawiała zasadniczo do niedawna tak interesujących 
zagadnień, jak praktyka KE. 

Niemniej ciekawym zagadnieniem jest istotne obniżanie kar przedsiębiorcom, którzy, próbu-
jąc skorzystać z procedury leniency, współpracowali z Prezesem UOKiK, jednakże ich wnioski 
leniency nie zostały uwzględnione – zazwyczaj z przyczyn formalnych (szeroko na ten temat: 
Turno, 2013, s. 679). Zatem w sprawach tych Prezes UOKiK nagradzał współpracę poza ramami 
programu leniency. I tak przykładowo w decyzji z 31 grudnia 2010 r. nr DOK-11/2010 dotyczącej 
porozumienia wertykalnego polegającego na ustalaniu minimalnych cen odsprzedaży wyrobów 
ogrodniczych organ nie uwzględnił wniosków leniency złożonych przez dwóch przedsiębiorców 
– Ogrody Polskie i Res-Gal – niemniej potraktował współpracę z ich strony jako okoliczność ła-
godzącą18. Doprowadziło to do obniżenia kwoty bazowej nałożonej na nich kary o 30%.

Również w decyzji z 23 maja 2011 r. nr DOK-4/2011 dotyczącej porozumienia na krajowym 
rynku organizowania praktyk zawodowych dla kandydatów ubiegających się o wykonywanie 
18 Dec. Prezesa UOKiK z 31.12 2010 r., DOK-11/2010. Pozyskano z: https://decyzje.uokik.gov.pl/bp/dec_prez.nsf, pkt 267.
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zawodu pośrednika w obrocie nieruchomościami oraz na krajowym rynku organizowania praktyk 
zawodowych dla kandydatów ubiegających się o wykonywanie zawodu zarządcy nieruchomo-
ści Prezes UOKiK wziął pod uwagę jako okoliczność łagodzącą fakt, iż jeden z przedsiębiorców 
współpracował z organem, potwierdzając – w ramach programu leniency – istnienie porozumienia 
oraz własnego w nim uczestnictwa. Mimo że wniosek przedsiębiorcy nie został uwzględniony, 
w ocenie organu współpraca w celu wyjaśnienia okoliczności sprawy powinna była zostać wzięta 
pod uwagę na etapie wymierzania kary jako okoliczność łagodząca, w sposób premiujący takie za-
chowanie19. W przedmiotowej sprawie Prezes UOKiK uznał za okoliczność obciążającą dotyczącą 
wszystkich uczestników porozumienia umyślne działanie. Jedynie w przypadku Polskiej Federacji 
Zarządców Nieruchomości organ uwzględnił okoliczność łagodzącą w postaci omówionej wyżej 
współpracy. W zamian za to kwota bazowa kary nałożonej na tego przedsiębiorcę została obni-
żona o 5%, podczas gdy pozostałym uczestnikom porozumienia kwotę tę podwyższono o 10%.

Podobnie Prezes UOKiK postąpił w sprawie zakończonej decyzją nr DOK-6/2013 z 3 grudnia 
2013 r. dotyczącej porozumienia zawartego przez Anyro ze sprzedawcami detalicznymi zegarków, 
a polegającego na ustaleniu minimalnych cen ich odsprzedaży. Ponownie, pomimo nieuwzględ-
nienia wniosku leniency złożonego przez przedsiębiorcę, Prezes UOKiK potraktował współpracę 
jako okoliczność łagodzącą. Organ uznał, że „przedstawienie z własnej inicjatywy informacji oraz 
dowodów w sprawie wykracza bowiem poza zakres obowiązków spoczywających na przedsię-
biorcy jako stronie postępowania”20. W tym przypadku Prezes UOKiK stwierdził liczne okoliczno-
ści obciążające Anyro, a mianowicie umyślność działania, rolę inicjatora i lidera jego zawarcia, 
jak również wywieranie presji i środków odwetowych na innych uczestników. Jako okoliczności 
łagodzące uwzględnione zostały natomiast wskazana współpraca z organem oraz zaprzestanie 
udziału w porozumieniu. Łączna ocena ww. okoliczności obciążających i łagodzących doprowa-
dziła do podwyższenia kwoty bazowej kary o 35%.

Na tle dotychczasowej praktyki ciekawym przypadkiem jest decyzja Prezesa UOKiK 
nr RPZ-11/2018 z 12 grudnia 2018 r. W decyzji tej organ stwierdził zawarcie przez Przedsiębiorstwo 
Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. (dalej: PKS) oraz RAFBUS porozumienia polegającego 
na podziale rynku przewozu osób komunikacją autobusową na określonych trasach, odstępując 
jednocześnie od nałożenia na tego ostatniego przedsiębiorcę kary pieniężnej. Postępowanie to 
zostało zainicjowane zawiadomieniem RAFBUS dotyczącym rzekomego nadużywania pozycji do-
minującej przez PKS, jednakże dostarczone przez RAFBUS informacje doprowadziły do wszczę-
cia postępowania antymonopolowego i stwierdzenia naruszenia prawa ochrony konkurencji także 
przez tego przedsiębiorcę poprzez udział w antykonkurencyjnym porozumieniu. Z tego względu 
organ uznał, że „nałożenie kary pieniężnej stanowiłoby (…) nieusprawiedliwioną represję za brak 
rozeznania co do przepisów prawa. Jednocześnie z uwagi na fakt, iż informacje były dostarczane 
w przekonaniu, iż przysłużą się do wyjaśnienia zarzutów nadużywania przez PKS pozycji domi-
nującej na rynku, nałożenie kary pieniężnej pozostawałoby w sprzeczności z zasadą pogłębiania 
zaufania do organów władzy publicznej”21. Zatem można uznać, że w decyzji tej Prezes UOKiK 
zastosował procedurę analogiczną do leniency. Darował bowiem przedsiębiorcy karę w zamian 

19 Dec. Prezesa UOKiK z 23.05.2011 r., DOK-4/2011. Pozyskano z: https://decyzje.uokik.gov.pl/bp/dec_prez.nsf, pkt 124.
20 Dec. Prezesa UOKiK z 31.12.2013 r., DOK-6/2013. Pozyskano z: https://decyzje.uokik.gov.pl/bp/dec_prez.nsf, pkt 164.
21 Dec. Prezesa UOKiK z 12.12.2018 r., RPZ-11/2018. Pozyskano z: https://www.uokik.gov.pl/aktualnosci.php?news_id=15097, s. 23.
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za to, że dostarczył on informacji umożliwiających wszczęcie postępowania antymonopolowego 
dotyczącego porozumienia, w którym uczestniczył.

IV. Uzasadnienie szerokiego nagradzania współpracy przez organy
Uzasadniając swoje ostatnie szerokie podejście do premiowania współpracy przedsiębiorców 

podczas postępowania, KE wyjaśniła, że współpraca taka może przyczynić się do: (i) szybszego 
wydania decyzji stwierdzającej antykonkurencyjną praktykę: (ii) bardziej ukierunkowanego i efek-
tywnego gromadzenia materiału dowodowego oraz (iii) pozwolić na więcej i lepiej sformułowanych 
środków zaradczych w decyzjach zakazujących antykonkurencyjnych praktyk22.

W przypadku Prezesa UOKiK ww. uzasadnienie co najmniej w części wydaje się już przy-
świecać szerokiemu ukształtowaniu zakresu dostępnych procedur przewidujących korzyści dla 
przedsiębiorcy w zamian za współpracę, tj. leniency oraz dobrowolnemu poddaniu się karze. 
Zatem przedstawione w poprzednim rozdziale nagradzanie współpracy jako okoliczności łago-
dzącej, pomimo niespełnienia przez przedsiębiorcę warunków programu leniency, służy jak się 
wydaje przede wszystkim promowaniu współpracy w ramach tego programu poprzez niejako 
„przymknięcie oka” na zazwyczaj formalne niedociągnięcia powodujące, że wniosek nie może 
zostać uwzględniony.

Niewątpliwie, współpraca przedsiębiorców w toku postępowania pozwala organom ochrony 
konkurencji zaoszczędzić swoje ograniczone zasoby i sprawnie doprowadzić do zakończenia 
antykonkurencyjnego działania na rynku. W literaturze wskazuje się, że możliwość szybszego 
zakończenia postępowania jest szczególnie przydatna w sprawach, w których rynki zmieniają się 
znacznie szybciej niż zostanie zakończone postępowanie przy braku współpracy (Thyri, 2016). 
Potencjalna oszczędność zasobów organów może również pozwolić na zajęcie się ściganiem 
innych, nowych naruszeń prawa ochrony konkurencji, zwiększając tym samym poziom ich wykry-
walności oraz skuteczność organu w egzekwowaniu przestrzegania reguł konkurencji. To z kolei 
powinno przynieść pozytywne skutki w postaci zwiększonego ogólnego poziomu odstraszania 
przed naruszeniem prawa ochrony konkurencji (Zawłocka-Turno, 2016, s. 1036). 

Warto zauważyć, że negocjacyjny model stosowania prawa ochrony konkurencji ma też 
ewidentne korzyści dla przedsiębiorców. Poza możliwością uniknięcia w całości lub części kary 
pieniężnej, korzyści jakie się z nim wiążą to: szybsze zakończenie sprawy; możliwość bezpośred-
nich, niesformalizowanych dyskusji z zespołem urzędników prowadzących sprawę, czy uniknię-
cie prowadzenia długotrwałego i często uciążliwego procesu sądowego oraz zminimalizowanie 
kosztów z nim związanych (przy czym w tym zakresie chodzi zarówno o koszty pomocy prawnej, 
jak i koszty wynikające z zaangażowania pracowników przedsiębiorcy, którzy w tym czasie nie 
mogą się poświęcić normalnej działalności (Materna, Zawłocka-Turno, 2015 s. 24; Skoczny, 2016, 
s. 462). Korzyścią taką jest też ochrona wizerunku przedsiębiorcy. Dodatkowo, w przypadku de-
cyzji zobowiązującej istotną korzyścią poza uniknięciem kary pieniężnej, jest brak stwierdzenia 
naruszenia prawa ochrony konkurencji, co może mieć znaczenie w przypadku dochodzenia rosz-
czeń odszkodowawczych od przedsiębiorcy, którego dotyczy decyzja.

22 Wyjaśnienia KE Antitrust: reduction of fi nes for cooperation. Pozyskano z: http://ec.europa.eu/competition/antitrust/ara_factsheet_en.pdf.
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V. Ocena szerokiego nagradzania współpracy przez organy

Oceniając szerokie podejście organów ochrony konkurencji do współpracy, należy pamiętać 
jednak o korzyściach dla ochrony konkurencji, jakie wiążą się z decyzjami wydanymi w modelu 
spornym. Decyzje stwierdzające naruszenie zakazu praktyk ograniczających konkurencję:
1) zawierają defi nitywne „potępienie” badanego zachowania, co przyczynia się do wyjaśnienia 

zakresu zakazów praktyk ograniczających konkurencję, pozwalając na ich lepsze przestrze-
ganie w przyszłości;

2) adresaci takich decyzji, co do zasady, wnoszą odwołanie do sądu, co pozwala na kontrolę 
podejścia organu ochrony konkurencji i w ten sposób wyjaśnienie wątpliwości prawnych 
i rozwój doktryny prawa ochrony konkurencji;

3) nakładają kary pieniężne, które przy odpowiednio wysokim poziomie mają efekt odstrasza-
jący od naruszenia reguł konkurencji wobec zarówno ukaranego przedsiębiorcy, jak i innych;

4) decyzje takie mogą ułatwiać dochodzenie odszkodowania przez podmioty poszkodowane, 
prowadząc do zrekompensowania im poniesionej szkody (Wils, 2008; Skoczny 2016, s. 458).
Mając na uwadze powyższe, stosowanie prawa ochrony konkurencji w modelu negocjacyjnym 

może mieć konsekwencje natury systemowej. W literaturze wskazuje się przede wszystkim na:
1) mniejszą pewność prawną dla przedsiębiorców, zwłaszcza w sprawach dotychczas niewy-

jaśnionych w orzecznictwie;
2) utratę możliwości właściwej interpretacji prawa z uwagi na brak odwołań (lub ograniczony ich 

zakres, np. dotyczący tylko wysokości kary) od decyzji organu ochrony konkurencji do sądu, 
co może skutkować mniejszym zrozumieniem i respektem wobec zakazu praktyk ogranicza-
jących konkurencję;

3) brak społecznego potępienia w sytuacji braku kar;
4) brak lub mniejszy efekt odstraszania przed naruszaniem reguł konkurencji, gdy za naruszenie 

nie jest nakładana kara pieniężna lub kara ta nie jest wystarczająco wysoka;
5) mniejszą przejrzystość postępowań oraz zagrożenie dla przestrzegania zasad sprawiedli-

wości proceduralnej;
6) uzyskanie przez organ rozstrzygnięcia w zakresie zobowiązania dalej idącego niż pozwala-

łaby na to procedura sporna;
7) utrudnienie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych w przypadku decyzji zobowiązujących 

(Skoczny, 2016, s. 462 i n.; Wright i Ginsburg, 2016).
Decydując się zatem na szersze stosowanie negocjacyjnego modelu stosowania zakazu 

praktyk ograniczających konkurencję, organy powinny wyważyć korzyści i straty. Wskazuje się, 
że negocjacyjne podejście w konkretnym postępowaniu będzie pożądane z perspektywy opty-
malnego egzekwowania prawa ochrony konkurencji tylko wtedy, gdy korzyści wynikające z szyb-
szego zakończenia sprawy i oszczędności administracyjnych przeważają wyżej opisane straty 
dla procesu stosowania prawa (Wils, 2008).

Rozszerzanie zakresu negocjacyjnego modelu stosowania prawa ochrony konkurencji, wi-
doczne w ostatnich decyzjach KE, budzi mieszaną ocenę. Z jednej strony otwartość organu na 
współpracę może przynieść korzyści zarówno dla egzekwowania reguł konkurencji, jak i dla przed-
siębiorców objętych postępowaniem. Z drugiej jednak – wychodzenie przez KE poza ustalone 
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procedury nagradzania współpracy niejako ad hoc powoduje brak transparentności i przewidy-
walności co do obowiązujących w tym zakresie zasad. Przedsiębiorcy objęci postępowaniem nie 
mają bowiem jasności na co mogą liczyć, decydując się na współpracę (jakie okoliczności będą 
decydujące dla uznania przez organ współpracy za przydatną oraz jaką obniżkę kary przedsię-
biorca otrzyma). Dodatkowo zwiększa to ryzyko wystąpienia konsekwencji dla procesu stosowa-
nia prawa. Systemowe, przemyślane podejście dałoby większą gwarancję ich uniknięcia, m.in. 
z uwagi na szerszą dyskusję przed jego wprowadzeniem co do zasadności, przesłanek i wyso-
kości możliwej nagrody. Obecnie, inaczej niż w przypadku instytucji leniency oraz settlements, 
wysokość tej nagrody nie jest określona. Ponadto, takie podejście może mieć negatywny wpływ 
na rozwój prawa ochrony konkurencji. W tym kontekście przykładowo szkoda, że sprawy Asus, 
Denon & Marantz, Philips oraz Pioneer nie trafi ą przed unijny sąd. Przedsiębiorcy skuszeni możli-
wością uzyskania znacznej obniżki kary zrezygnowali z możliwości przeforsowania przed KE, ale 
przede wszystkim przed sądem, zmiany nadmiernie rygorystycznego podejścia do porozumień 
wertykalnych polegających na ustalaniu sztywnych lub minimalnych cen odsprzedaży w kierunku 
uwzględniającym dorobek nauki ekonomii (Zawłocka-Turno i Turno, 2011, s. 71–87). W ostatnich 
latach, w znacznej mierze dzięki wyrokowi Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych w sprawie 
Leegin23, szeroko dyskutowano możliwość bardziej ekonomicznego podejścia do tego typu praktyki 
również w Europie. Wskazuje się bowiem, że nie można jednoznacznie stwierdzić, że ustalanie 
cen odsprzedaży jest tak szkodliwe dla konkurencji, by nie było konieczności badania skutków 
tej praktyki. Również zakończenie sprawy dotyczącej Guess w sposób negocjacyjny ograniczyło 
możliwość prawnej debaty dotyczącej legalności niektórych zakazanych w decyzji praktyk, które 
nie były do tej pory poddane ocenie organów ochrony konkurencji, takich jak ograniczenie moż-
liwości wykorzystania marki w reklamowaniu online.

Z kolei podejście Prezesa UOKiK, szeroko nagradzające współpracę poza ramami programu 
leniency, jest krytykowane przede wszystkim z uwagi na negatywny wpływ na poziom odstraszania 
przed naruszeniem prawa ochrony konkurencji (Turno, 2013). Niepożądane konsekwencje dla 
systemu stosowania prawa zwiększa jeszcze fakt i tak szerokiego zakresu procedur przewidują-
cych negocjacyjny model stosowania prawa ochrony konkurencji w krajowym porządku prawnym, 
czyli leniency oraz settlemnts.

VI. Podsumowanie
Szerokie stosowanie przez organy konkurencji istniejących procedur przewidujących na-

gradzanie współpracy przedsiębiorców, tj. leniency, settlements, oraz decyzji zobowiązujących 
budzi kontrowersje z uwagi na potencjalne konsekwencje dla systemu stosowania prawa ochrony 
konkurencji (Skoczny, 2016, s. 468 i n.). Mając to na uwadze, obserwowane oportunistyczne po-
dejście organów do negocjacyjnego modelu stosowania prawa ochrony konkurencji i nagradzanie 
współpracy w okolicznościach niemieszczących się we wskazanych powyżej ramach wzbudza 
tym większe obawy dotyczące pojawienia się takich konsekwencji w dłuższej perspektywie czasu. 
Konieczna zatem wydaje się szersza refl eksja i dyskusja dotycząca tego zagadnienia. Ważne jest 
wyczulenie organów ochrony konkurencji na możliwe zagrożenia, jakie mogą wynikać ze zbyt 

23 Leegin Creative Leather Prods v. PSKS, Inc, 551 U.S. 877 (2007).
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szerokiego stosowania negocjacyjnego modelu stosowania prawa ochrony konkurencji. Organy 
te, decydując się na premiowanie współpracy ze strony przedsiębiorców, nie powinny kierować się 
jedynie chęcią szybkiego zamknięcia sprawy bez każdorazowego wyważenia korzyści i zagrożeń, 
jakie mogą się z takim negocjacyjnym zakończeniem danej sprawy wiązać. Zarysowany trend sze-
rokiego nagradzania współpracy wydaje się szerszy i dotyczy także innych niż KE i Prezes UOKiK 
organów, co czyni konieczność szerszej refl eksji tym bardziej pilną. Jako przykład można wskazać 
najnowszą decyzję niemieckiego organu ochrony konkurencji – Bundeskartellamt z 29.01.2019 r. 
Decyzja ta dotyczy ustalenia przez ZEG – hurtowego sprzedawcę – ze sprzedawcami detalicznymi 
minimalnej ceny odsprzedaży rowerów. W postępowaniu tym Bundeskartellamt obniżył karę pie-
niężną w zamian za współpracę przedsiębiorcy w ujawnieniu porozumienia i osiągnięciu ugody. 
Należy przy tym zauważyć, że procedura settlements w prawie niemieckim – podobnie jak i przed 
KE – zarezerwowana jest dla karteli, a zatem we wskazanej sprawie Bundeskartellamt również 
wyszedł poza ustalone ramy prawne nagradzania współpracy.
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Grzegorz Materna*

Wprowadzenie programu compliance jako okoliczność 
łagodząca wymiar kar pieniężnych 

w świetle wytycznych włoskiego organu ds. konkurencji 
(Autorita’ Garante della Concorrenza e del Mercato)1

Spis treści
I.  Wprowadzenie – programy compliance w polityce organów ochrony konkurencji
II. Dotychczasowe podejście AGCM do programów compliance
III. Nowe „Wytyczne w sprawie compliance w sprawach antymonopolowych”
 1. Ogólny zarys Wytycznych
 2. Kształt skutecznego programu compliance
 3. Zasady ubiegania się o złagodzenie kary
 4. Korzyści dostępne ze względu na wdrożenie programu compliance
 5. Szczególne zasady dotyczące antymonopolowej recydywy
 6. Szczególne zasady dotyczące odpowiedzialności w ramach grupy kapitałowej
 7. Program compliance jako okoliczność obciążająca
IV. Końcowe obserwacje i wnioski 

Streszczenie 
Celem artykułu jest przedstawienie podejścia włoskiego organu ochrony konkurencji (Autorita’ 
Garante della Concorrenza e del Mercato) do stosowanych przez przedsiębiorców programów 
zgodności z prawem konkurencji. Prezentowane jest aktualne orzecznictwo tego organu oraz 
nowo przyjęte „Wytyczne w sprawie compliance w sprawach antymonopolowych”. Wdrażającym 
programy zgodności z prawem antymonopolowym przedsiębiorcom, którzy naruszyli prawo 
antymonopolowe, włoski organ antymonopolowy zapewnia, pod pewnymi warunkami, możli-
wość redukcji kary pieniężnej. Tym samym Autorita’ Garante della Concorrenza e del Mercato 
uznaje, że nagradzanie wysiłków na rzecz przestrzegania prawa, nawet jeśli naruszenie nastą-
piło, zachęca przedsiębiorców do angażowania zasobów w zapobieganie naruszeniom. Jest 
to podejście odmienne niż m.in. przyjmowane przez polski organ antymonopolowy. Tym bar-
dziej warto zaprezentować je polskiemu czytelnikowi w ramach dyskusji na temat relacji mię-
dzy programami compliance a publicznym egzekwowaniem zakazu praktyk ograniczających 
konkurencję. 

* Doktor habilitowany nauk prawnych; profesor INP PAN; senior lawyer w Kancelarii Hansberry-Tomkiel; e-mail: g.materna@hansberrytomkiel.com.
1 Artykuł powstał na bazie referatu wygłoszonego podczas seminarium naukowego Zakładu Prawa Konkurencji INP PAN pt. „Programy compliance 
a sankcje stosowane przez organy ochrony konkurencji. Jakie wnioski dla UOKiK?”, które odbyło się w Warszawie w dniu 8 stycznia 2019 r.
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Słowa kluczowe: programy compliance; publiczne egzekwowanie reguł konkurencji; kary pie-
niężne; okoliczności łagodzące. 

JEL: K21

I. Wprowadzenie – programy compliance 
w polityce organów ochrony konkurencji

Programy compliance2, gdy są przez przedsiębiorcę wdrażane i konsekwentnie stosowa-
ne, mogą istotnie redukować ryzyko naruszenia prawa konkurencji, a tym samym także ryzyko 
uszczerbku na wizerunku przedsiębiorcy oraz kosztów związanych z sankcjami nakładanymi przez 
organy ochrony konkurencji i roszczeniami dochodzonymi ramach prywatnoprawnego wdraża-
nia reguł konkurencji. Uczynienie z przestrzeganie prawa konkurencji trwałego elementu polityki 
oznacza więc wymierne korzyści dla przedsiębiorcy. 

W szerszej skali upowszechnienie kultury compliance musi zatem wpływać także na redukcję 
poziomu ograniczeń konkurencji. Wśród organów ochrony konkurencji nie wypracowano jednak 
dotąd jednolitego podejścia do przyjmowanych przez przedsiębiorców programów zgodności 
z prawem konkurencji. Z jednej strony programy te postrzegane są jako instrument mogący przy-
czyniać się do ograniczania naruszeń konkurencji – samodzielne monitorowanie naruszeń prawa 
konkurencji przez przedsiębiorcę może zwiększyć prawdopodobieństwo wykrycia i udaremnie-
nia tego naruszenia (Thépot, 2016, s. 195). Zarazem jednak dostrzega się, że niektórzy przed-
siębiorcy mogą traktować compliance jako „abstrakcyjne i formalne narzędzie, na które w razie 
‘przyłapania’ mogliby się powołać i na tej podstawie domagać się zmniejszenia ewentualnej kary” 
(KE, 2012, s. 18). W orzecznictwie znane są zresztą konkretne przykłady, gdy program complian-
ce wręcz utrudniał wykrywanie naruszeń3. Stąd też wynika niejednolite podejście organów ds. 
konkurencji co do tego czy wdrożenie programu zgodności z regułami konkurencji, w przypadku 
gdy nie zapobiegło naruszeniu, powinno – jako wyraz intencji przeciwdziałania naruszeniom przez 
przedsiębiorcę – obniżać dolegliwość sankcji nakładanych przez organ antymonopolowy za to 
naruszenie. W efekcie kwestia zasadności uznawania lub nie programów compliance jako oko-
liczności wpływającej na wysokość kar pieniężnych zdominowała refl eksję i dyskusję w zakresie 
compliance po stronie organów antymonopolowych (Kozak, 2016, s. 516).

Widoczne są przy tym dwa odmienne podejścia. Istotą jednego, wyrażanego m.in. przez 
Komisję Europejską, jest kierowanie do przedsiębiorców zachęt do tworzenia wewnętrznych 
programów na rzecz przestrzegania prawa konkurencji, przy jednoczesnym sprzeciwie wobec 
uwzględniania wdrożenia programu zgodności z regułami konkurencji jako okoliczności mogącej 
mieć pozytywny wpływ na wysokość kar (KE, 2012, s. 19). Za wystarczającą korzyść z wdroże-
nia programu zgodności przedsiębiorca powinien uznać samo zmniejszenie ryzyka naruszenia 
prawa antymonopolowego i uniknięcia związanych z tym dolegliwości (Almunia, 2010; 2011). 

2 Programy compliance rozumiane są jako wewnętrzne strategie i zbiory zasad postępowania dla zapewniania, aby nie dochodziło do naruszenia prawa 
konkurencji przez przedsiębiorców (zob. KE, 2012, s. 18). 
3 Por. wyr. TS z 18.07.2013 r. w sprawie C-501/11 Schindler Holding, EU:C:2013:522, pkt 144.
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Wdrożenie skutecznego programu compliance może natomiast stanowić dowód zaniechania 
naruszenia4. 

Według drugiego podejścia, przedsiębiorca dopuszczający się naruszenia, który wdrożył 
program compliance, w określonych okolicznościach jest premiowany przez organ dodatkową 
redukcją kary pieniężnej. Wynika to z uznania, że nagradzanie wysiłków na rzecz przestrzegania 
prawa, nawet jeśli naruszenie nastąpiło, zachęca przedsiębiorców do angażowania zasobów w za-
pobieganie naruszeniom, a jeśli naruszenia się zdarzą – do ich wykrywania i natychmiastowego 
zgłaszania właściwym organom. To podejście wspiera obserwacja, że w złożonych strukturach 
korporacyjnych samo nałożenie wysokich sankcji fi nansowych nie przekłada się automatycz-
nie na przywrócenie zgodności z prawem w całej organizacji (Thépot, 2016, s. 196). Poza tym 
można poszukiwać uzasadnienia polityki łagodzenia represyjności organu antymonopolowego 
wobec wdrażających programy compliance jako wyrazu lojalnego podejścia organu władzy wo-
bec przedsiębiorców, którzy poprzez przyjęcie kultury konkurencji za sposób działania na rynku 
wspomagają realizację celów organu antymonopolowego.

Tę drugą optykę przyjęły m.in. organy ochrony konkurencji brazylijski5 i brytyjski (szerzej: 
Gac, 2012, s. 57–71), a także amerykański Departament Sprawiedliwości6 (Snyder, 2015). Takie 
podejście przyjął też włoski organ ds. konkurencji (Autorita’ Garante della Concorrenza e del 
Mercato; dalej: AGCM). Na gruncie włoskiego prawa konkurencji kwestia relacji między stoso-
waniem przez przedsiębiorców programów zgodności a polityką karania doczekała się już rela-
tywnie bogatego orzecznictwa oraz odrębnej regulacji soft law w postaci przyjętych 25 września 
2018 r. „Wytycznych w sprawie compliance w sprawach antymonopolowych” (Linee guida sulla 
compliance antitrust; dalej: Wytyczne w sprawie compliance lub Wytyczne)7. 

Podejście włoskiego organu antymonopolowego warto zaprezentować polskiemu czytelni-
kowi jako jeden z możliwych punktów odniesienia w dyskusji na temat znaczeniem programów 
compliance w polityce krajowych organów ochrony konkurencji.

II. Dotychczasowe podejście AGCM do programów compliance
Zgodnie z włoskim prawem antymonopolowym8, stwierdzając naruszenie zakazu porozu-

mień ograniczających konkurencję (art. 2) lub zakazu nadużywania pozycji dominującej (art. 3), 
AGCM może na przedsiębiorcę nakładać nałożyć karę pieniężną – do 10% obrotu osiągniętego 
w ostatnim roku fi nansowym zakończonym przed tym jak przedsiębiorcy notyfi kowano wszczęcie 
postępowania w sprawie danego naruszenia. Kary fi nansowe zarezerwowane są przy tym dla 
przypadków „poważnych naruszeń” (art. 15 ust. 1). 

AGCM w już kilkuletniej praktyce decyzyjnej uwzględnia – pośród wielu innych czynników 
uwzględnianych przy ustalaniu wysokości kary pieniężnej – również okoliczność wdrożenia i sto-
sowania przez przedsiębiorcę programu zgodności z prawem konkurencji. Okoliczność ta jest 
przy tym uznawana za okoliczność mogącą złagodzić wymiar sankcji fi nansowej.

4 Por. dec. Komisji z 5.12.2001 r. w sprawie IV/37.614/F3 PO/Interbrew i Alken-Maes (Dz.Urz.UE L 200 z 7.08.2003 r., s. 1–58, pkt 291–292).
5 Administrative Council for Economic Defense Guidelines. Competition Compliance Programs, s. 41. Pozyskano z: http://en.cade.gov.br/topics/publi-
cations/guidelines/compliance-guidelines-fi nal-version.pdf.
6 Federal Sentencing Guidelines Manual, § 8 B 2.1., s. 512. Pozyskano z: https://www.ussc.gov/guidelines/archive/2011-federal-sentencing-guidelines-manual.
7 Provvedimento 27356; Bollettino Settimanale 37/2018 z 8.10.2018 r.
8 Legge 10.10.1990, n. 287 – Norme per la tutela della concorrenza e del mercato, Gazzetta Uffi ciale z 13.10.1990, n. 240.
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Orzecznictwo to wykształciło się na bazie przyjętych w 2014 r. przez organ wytycznych 
w sprawie metod ustalania wysokości kar pieniężnych9 (dalej: Wytyczne w sprawie karania). 
W par. 23 tych wytycznych wśród przykładowych okoliczności łagodzących wymiar kary wymie-
niano „przyjęcie i przestrzeganie konkretnego programu compliance, adekwatnego i zgodnego 
z najlepszymi praktykami europejskimi i krajowymi”. Podkreślano zarazem, że „przyjęcie progra-
mu compliance nie będzie uznawane samo w sobie za okoliczność łagodzącą, jeżeli nie zostanie 
wykazane zgodne z programem rzeczywiste i konkretne zaangażowanie”. Przez „rzeczywiste 
i konkretne zaangażowanie” przedsiębiorców rozumiano zarazem sytuację „pełnego zaangażo-
wania kierownictwa, wskazanie osoby odpowiedzialnej za program, zidentyfi kowanie i ocenienie 
poziomu ryzyk antymonopolowych z uwzględnieniem branży i kontekstu działania przedsiębiorcy”, 
a także prowadzenie odpowiednich szkoleń oraz stosowanie zachęt do przestrzegania programu 
i środków zniechęcających do jego naruszania. Przedsiębiorca powinien też wdrożyć systemy 
monitoringu i audyty. 

Przedsiębiorca, który wdrożył program zgodności z regułami konkurencji spełniający wy-
mogi określone w Wytycznych w sprawie karania mógł liczyć na obniżenie o max. 15% „kwoty 
bazowej”, przy czym z uwagi na wszystkie uwzględnione w danej sprawie okoliczności łagodzące 
kwota bazowa nie może być obniżona o więcej niż 50% (pkt 20 Wytycznych w sprawie karania). 

W praktyce decyzyjnej AGCM można odnotować zarówno przykłady skutecznego powoływa-
nia się przez przedsiębiorców, w oparciu o Wytyczne w sprawie karania, na okoliczność wdroże-
nia program zgodności z regułami konkurencji (gdy AGCM złagodził wymiar kary), jak i sprawy, 
w których AGCM uznawał, że okoliczności dotyczące wprowadzonego programu zgodności nie 
uzasadniają złagodzenia kary.

W poniższych dwóch sprawach AGCM uznał w pełni wprowadzenie programu zgodności 
za okoliczność łagodzącą.

Decyzja z 26 października 2016 r. w sprawie nr I789 – Agencje modelek 
W tej sprawie AGCM uwzględnił jako okoliczność łagodzącą wprowadzenie przez niektóre 

strony postępowania: agencje i ich stowarzyszenie branżowe programów compliance. Wspomniane 
stowarzyszenie branżowe dokonało też zmiany statutu w taki sposób, aby uniknąć naruszeń reguł 
konkurencji przez członków oraz podjęło się koordynacji działań na rzecz zgodności z prawem 
antymonopolowym działań zrzeszonych w nim agencji, a także przygotowało – do wykorzystania 
przez członków – projekt kodeksu compliance. Rzeczony projekt w praktyce został następnie 
przez agencje wykorzystany. W konsekwencji uczestnikom porozumienia, który powołali się na 
fakt wprowadzenia programu compliance, z uwagi na tę okoliczność obniżono o 5% wysokość 
nałożonych kar pieniężnych (pkt 438 decyzji).

Decyzja z 31 października 2017 r. w sprawie nr A484 – Unilever/dystrybucja lodów 
W tej sprawie skarżony przedsiębiorca, po wszczęciu postępowania, ale przed przedstawie-

niem mu skonkretyzowanych zarzutów, zaktualizował wdrożony już wcześniej program zgodności 

9 Delibera AGCM, 22.10.2014, n. 25152 – Linee Guida sulla modalità di applicazione dei criteri di quantifi cazione delle sanzioni amministrative pecu-
niarie irrogate dall’Autorità in applicazione dell’articolo 15, comma 1, della legge n. 287/90; Bollettino Settimanale 42/2014 z 3.11.2014 r.
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(szczególnie w odniesieniu do tych działów, których praktykami zainteresował się AGCM), po-
wołując to w postępowaniu jako okoliczność łagodzącą (pkt 292–293 decyzji). Okoliczność ta 
została uwzględniona przez organ i wynagrodzona obniżką kary pieniężnej o 10–15%. AGCM 
podkreślił w uzasadnieniu, że wzmocniony przez przedsiębiorcę program compliance odpowiada 
najlepszym wzorcom krajowym i europejskim, przewidując zaangażowanie kadry zarządzającej, 
powołanie osób odpowiedzialnych za wdrażanie programu, organizację szkoleń, przygotowanie 
poradnika i vademecum zawierających zasady, procedury antymonopolowe i instrukcje operacyj-
ne obejmujące praktyki objęte postępowaniem AGCM, wprowadzenie środków zniechęcających 
do naruszania prawa, a także systemu monitoringu i audytu oraz zasady cyklicznych przeglądów 
i weryfi kacji programu zgodności (pkt 634 decyzji).

W poniższych trzech sprawach AGCM uwzględnił częściowo, tj. w stosunku do tylko nie-
których stron postępowania wnioskujących o to, okoliczność wdrożenia programu com-
pliance za okoliczność łagodzącą wymiar kary pieniężnej.

Decyzja z 18 października 2017 r. w sprawie nr I796 – Usługi wsparcia technicznego 
dla administracji publicznej w ramach programów współfi nansowanych ze środków 
unijnych

W tej sprawie na okoliczność wdrożenia programów compliance powołały się skarżone 
o udział w zmowie fi rmy audytorskie (pkt 23–26 decyzji). Okoliczność tę AGCM uwzględnił w wy-
sokości kar pieniężnych nałożonych na część wnioskujących na tej podstawie o złagodzenie 
wymiaru kary. Organ odnotował, że zakres wdrożonych przez poszczególne podmioty progra-
mów compliance był zbliżony, jednak nie wszyscy wprowadzili je i zakomunikowali organowi na 
odpowiednio wczesnym, umożliwiającym ich ocenę, etapie postępowania (pkt 373–374 decyzji). 
Stało się to podstawą odmowy uwzględnienia programu wdrożonego dopiero po przedstawieniu 
zarzutów i zakomunikowanego organowi dopiero w końcowym stanowisku w sprawie (pkt 376 
decyzji). W przypadku pozostałych programów, wdrożonych przed postawieniem zarzutów, kary 
pieniężne zostały obniżone o 5% (pkt 375 decyzji).

Decyzja z 25 lipca 2017 r. w sprawie nr I793 – Podwyżka cen cementu 
W niniejszej sprawie fakt wdrożenia programu zgodności jako na okoliczność łagodzącą po-

wołało sześć stron postępowania (pkt 225–233 decyzji). Okoliczność ta została uwzględniona 
wobec części (pięciu) stron postępowania, które przyjęły, a niektóre też wdrożyły stosowne 
programy compliance jeszcze przed zakomunikowaniem im przez AGCM wyników postępowa-
nia (pkt 350 i 353 decyzji). Uwzględnione programy obowiązywały jeszcze przed wszczęciem 
postępowania i następnie je aktualizowano (pkt 225–233 decyzji). W przypadku uwzględnionych 
programów AGCM podkreślił ich szeroki zakres: zaangażowanie kadry zarządzającej, powołanie 
osób odpowiedzialnych za wdrażanie programu, organizację szkoleń, wprowadzenie zachęt do 
przestrzegania reguł konkurencji i środków zniechęcających do ich naruszania oraz wprowadze-
nie systemu monitoringu i audytu. Zostało to wynagrodzone obniżką kar pieniężnych o 10%. Nie 
został zaś uwzględniony program niezawierający opisanych elementów (powtarzający tylko ogólne 
zasady prawa konkurencji i dający wskazówki zachowania w trakcie inspekcji), który dodatkowo 
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zakomunikowano organowi dopiero w ostatecznym stanowisku w sprawie, bezpośrednio przed 
wydaniem decyzji (pkt 350 decyzji).

Decyzja z 21 grudnia 2016 r. w sprawie nr I792 – Przetargi dot. tlenoterapii
Większość skarżonych w tej sprawie powołała się na wdrożone jeszcze przed wszczęciem 

postępowania programy zgodności z prawem konkurencji, które następnie zostały zaktualizowa-
ne (pkt 230 decyzji i przyp. 179). Pięć wniosków AGCM rozpatrzył pozytywnie, obniżając kary 
pieniężne o 5% (pkt 581 i 585 decyzji). Negatywnie rozpoznano wniosek przedsiębiorcy, który 
wprawdzie przyjął program compliance długo przed wszczęciem postepowania, ale nie wdrożył 
go nawet po tym fakcie (pkt 582 decyzji). Również negatywnie oceniony został wniosek przedsię-
biorcy, który przyjętego przed wszczęciem postępowania programu compliance nie zaktualizował 
po tym fakcie (pkt 583 decyzji). Inny z kolei przedsiębiorca podjął decyzję o przyjęciu programu 
zgodności dopiero po przedstawieniu mu zarzutów, nie wdrażając go jednak – co też zostało 
ocenione negatywnie (pkt 584 decyzji).

W poniższych zaś sprawach AGCM nie uznawał wprowadzonego programu zgodności za 
okoliczność łagodzącą.

Decyzja z 25 marca 2017 r. w sprawie nr I772 – Rynek betonu we Friuli-Wenecji Julijskiej
W tej sprawie AGCM nie uwzględnił faktu przyjęcia programów zgodności jako oko-

liczności łagodzącej, gdyż zostały złożone już po przedstawieniu przedsiębiorcom zarzu-
tów i nie miały cech wymaganych od skutecznych programów compliance (pkt 121 decyzji). 
Organ zauważył, że jako element programu compliance próbowano przedstawić pojedyncze 
szkolenia dla kadry zarządzającej prowadzone jeszcze przed deklarowanymi datami 
zatwierdzenia programów zgodności przez właściwe organy przedsiębiorcy (przypis 120 
i pkt 90 decyzji). 

Decyzja z 13 grudnia 2017 r. w sprawie nr A493 – Ceny przesyłek Poste Italiane 
AGCM nie zaakceptował w tej sprawie wprowadzenia przez skarżonego przedsiębiorcę 

programu zgodności, gdyż wprowadzony przed wszczęciem postępowania program nie został 
następnie, po postawieniu zarzutów, zmodyfi kowany. Tym samym, według oceny AGCM, nie 
zapewniono jego skuteczności i użyteczności w zakresie przeciwdziałania ryzykom antymonopo-
lowym (pkt 191 i 316 decyzji).

Decyzja z 19 lipca 2017 r. w sprawie nr I742 – Pręty zbrojeniowe
W toku postępowania w tej sprawie niektóre strony porozumienia powoływały się na fakt 

wcześniejszego wprowadzenia programów compliance w następstwie działań AGCM (pkt 202–207 
decyzji). AGCM nie uznał tego jako okoliczności łagodzącej. Organ uzasadnił to zbyt późnym 
– w stosunku do wszczęcia postępowania – momentem wdrożenia programów, uniemoż-
liwiającym ocenę programów compliance pod względem skuteczności i adekwatności (pkt 341). 
W odniesieniu do niektórych z przedsiębiorców AGCM odnotował, że byli już adresatami decyzji 
Komisji Europejskiej (decyzja z 30 września 2009 r. w sprawie COMP/37.956 – Pręty zbrojeniowe 
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okrągłe), więc powinni byli znacznie wcześniej wprowadzić stosowne programy zapobiegające 
dalszemu naruszaniu przepisów o ochronie konkurencji (pkt 341).

Decyzja z 16 grudnia 2015 r. w sprawie nr I761 – Pomocnicze usługi techniczne
W tej sprawie jeden ze skarżonych przedsiębiorców w związku z wszczęciem postępowania 

wdrożył program zgodności z prawem konkurencji, powołując tę okoliczność jako argument na 
rzecz obniżenia kary pieniężnej (pkt 163 i 272 decyzji). AGCM nie przychylił się do tego wniosku, 
gdyż informacja o wdrożeniu programu zgodności została przekazana dopiero w ostatecznym 
stanowisku w sprawie i to tylko w sposób ogólny, uniemożliwiający pełną ocenę. Za niewystar-
czające AGCM uznał informacje ograniczające się do przywołania faktu dysponowania opraco-
wanym przez doradców zewnętrznych poradnikiem/„manualem” zgodności z prawem konkurencji 
i faktu przeprowadzenia szkoleń z tego zakresu dla pracowników spółki (pkt 272).

Decyzja z 13 grudnia 2017 r. w sprawie nr A500A – Vodafone
Skarżony przedsiębiorca dysponował programem zgodności z prawem konkurencji, który po 

wszczęciu postępowania przez AGCM zaktualizował pod kątem ryzyk antymonopolowych, a jego 
wdrożenie zintensyfi kował: objęto programem szkoleniowym niemal wszystkich pracowników, 
w przypadku których ujawniało się ryzyko antymonopolowe, powołano specjalny zespół ds. re-
gulacyjnych i konkurencji oraz uzupełniono wewnętrzny Competition Compliance Plan w zakresie 
tych aspektów działalności, które objęto postępowaniem AGCM (pkt 161–162 decyzji). Organ nie 
uznał jednak, aby rozpatrywany program, mimo jego ponownej ewaluacji i aktualizacji, kwalifi kował 
się jako okoliczność łagodząca (pkt 350 decyzji). Pierwotny program compliance nie zapobiegł 
bowiem zakwestionowanemu zachowaniu, koncentrując się bardziej na kwestiach antykonkuren-
cyjnych porozumień, a tylko marginalnie odnosząc się do ryzyk związanych z zakazem praktyk 
jednostronnych (pkt 351–352 decyzji). Co więcej, przekazywane menedżerom wytyczne na oko-
liczność inspekcji zawierały wskazówki mogące naruszać obowiązek współdziałania z organem 
antymonopolowym (pkt 353 decyzji). Ten ostatni element mógł wręcz służyć utrudnieniu pozy-
skiwanie dokumentów przez organ, co zresztą miało miejsce w rzeczywistości (pkt 355 decyzji). 
Ze względu na te okoliczności nie został spełniony warunek konieczny dla uznania programu 
zgodności za okoliczność łagodzącą, jakim jest brak wątpliwości co do gotowości przedsiębiorcy 
na pełną współpracę z organem (pkt 356 decyzji). 

Podsumowując, na dziesięć wymienionych spraw, w których AGCM oceniał wprowadzenie 
programu zgodności jako okoliczność łagodzącą (były to trzy sprawy dotyczące praktyk jedno-
stronnych i siedem dotyczących antykonkurencyjnych porozumień), tylko w pięciu sprawach AGCM 
uwzględnił wnioski wszystkich lub części wnoszących o to, przy czym w jednej sprawie obniżka 
wyniosła od 10 do 15%, w jednej 10%, a w trzech sprawach tylko 5%. Wśród powodów odmowy 
znalazły się: (a) zbyt późne przyjęcie programu, tj. po przedstawieniu zarzutów, w ostatecznym 
stanowisku w sprawie; (b) brak aktualizacji wcześniej wdrożonego (nieefektywnego) programu 
compliance; (c) zbyt ogólny charakter wdrożonego programu, który nie gwarantował jego skutecz-
ności; (d) wdrożenie programu compliance, który w praktyce ułatwiał naruszenie i jego ukrycie 
przed organem ochrony konkurencji.
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III. Nowe „Wytyczne w sprawie compliance w sprawach 
antymonopolowych”

1. Ogólny zarys Wytycznych

Doświadczenia zdobyte w przywołanych wyżej sprawach zaowocowało przygotowaniem 
odrębnych wytycznych w całości dotyczących antymonopolowego compliance. Według deklaracji 
organu, w celu podjęcia prac nad wytycznymi miało być zwiększenie transparentności działania 
organu i pewności prawa w zakresie stosowanych przez AGCM kryteriów oceny programów 
compliance dla uwzględnienia jako okoliczność łagodząca wysokość kary. Przyjęcie wytycznych 
i potwierdzenie w nich zasady nagradzania wysiłków przedsiębiorcy na rzecz przestrzegania 
prawa, nawet jeśli naruszenie nastąpiło, postrzegane jest jako promowanie kultury konkurencji 
w środowisku biznesowym. Organ uwzględnił przy tym, aby wynikający z wytycznych system 
zachęt dla przedsiębiorców pozostawał w zgodzie z tym wynikającym z programu leniency (pkt 3 
Wytycznych w sprawie compliance).

Projekt AGCM Wytycznych przedstawił do konsultacji w dniu 5 kwietnia 2018 roku10. Publiczne 
konsultacje w sprawie wytycznych trwały od 23 kwietnia 2018 r. do 23 maja 2018 r. W ich wyniku 
do organu antymonopolowego wpłynęły uwagi od kilkudziesięciu podmiotów. W dniu 25 wrześ-
nia 2018 r. AGCM przyjął ostateczną wersję tekstu wytycznych11. 

W swoim ostatecznym kształcie Wytyczne zawierają wskazówki dla przedsiębiorców co do 
oczekiwanego przez AGCM kształtu skutecznego programu compliance, wyjaśnienia dotyczące 
procedury ubiegania się uwzględnienie programu przy kalkulacji kary pieniężnej oraz kryteria oce-
ny programu compliance, jakie znajdą zastosowanie przy rozważaniu uznania takiego programu 
jako okoliczności łagodzącej wysokość kary (pkt 2 Wytycznych).

2. Kształt skutecznego programu compliance

Jako podstawowe kryterium oceny programu compliance w Wytycznych wskazuje się jego 
adekwatność, a przez to zdolność skutecznego zapobiegania naruszeniom (pkt 4). W Wytycznych 
podkreśla się zarazem, że nie istnieje jeden uniwersalny program compliance. Skuteczność polityki 
zgodności z przepisami prawa konkurencji wymaga jej przygotowania i wdrażania z uwzględnie-
niem specyfi ki konkretnego przedsiębiorcy (m.in. jego rodzaju, wielkości i siły rynkowej) i otoczenia 
rynkowego, w jakim funkcjonuje (m.in. stopnia przejrzystości rynku, częstotliwości i charakteru 
spotkań między jego uczestnikami, np. w ramach stowarzyszeń branżowych). Tylko uwzględniając 
te czynniki przedsiębiorca może efektywnie przeciwdziałać konkretnym ryzykom antymonopolo-
wym, z jakimi się spotka (pkt 5).

Wytyczne odwołują się zarazem do międzynarodowych standardów compliance, w świetle 
których efektywność antymonopolowego programu zgodności z przepisami prawa konkurencji 
zależy od uwzględnienia następujących elementów: 
– uznania konkurencji za wartość będącą integralną częścią kultury i polityki korpora-

cyjnej oraz trwałego zaangażowania przedsiębiorcy w przestrzeganie tej zasady; realizacja 

10 Provvedimento 27117, Bollettino Settimanale 15/2018 z 23.04.2018 r.
11 Provvedimento 27356; Bollettino Settimanale 37/2018 z 8.10.2018 r.
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tego kryterium wymaga zapewnienia zaangażowania odpowiednich zasobów do wdrażania 
programu oraz powołania niezależnego menedżera programu wyposażonego w odpowiednie 
uprawnienia i instrumenty działania (pkt 7); 

– identyfi kacji i oceny ryzyk antymonopolowych; tylko dokładna analiza ryzyk związanych 
z działalnością danego przedsiębiorcy pozwala prawidłowo zidentyfi kować priorytety i dobrać 
najbardziej odpowiednie działania prewencyjne i zarządcze; identyfi kacja ryzyk powinna 
uwzględniać zarówno czynniki wewnętrzne, związane ze strukturą, organizacją i wewnętrznymi 
procedurami przyjętymi przez przedsiębiorcę, jak i czynniki zewnętrzne, takie jak struktura 
rynku czy kontekst regulacyjny (pkt 8–10); 

– know how i szkoleń; niezbędne jest zapewnienie pracownikom gruntownej wiedzy i szkoleń 
na temat obowiązujących reguł konkurencji (pkt 11–12);

– zasad rozwiązywania problemów antymonopolowych; program compliance powinien 
obejmować stworzenie systemów zarządzania tymi procesami, które w szczególny sposób 
generują ryzyka antymonopolowe (pkt 13);

– środów dyscyplinarnych i zachęt; niezbędne jest wprowadzenie systemu adekwatnych 
środków dyscyplinarnych, a także zachęt do przestrzegania programu complaince (pkt 14); 

– monitoringu i aktualizacji; powinno się zapewnić systematyczne przeglądy programu com-
pliance pozwalające na jego ewentualną aktualizację w ślad za zmieniającymi się ryzykami 
antymonopolowymi i zmianami w prawie konkurencji lub praktyce jego stosowania (pkt 15–16).

3. Zasady ubiegania się o złagodzenie kary 

Wytyczne szczegółowo regulują procedurę ubiegania się przez przedsiębiorcę – stronę po-
stępowania przed AGCM o złagodzenie wymiaru kary ze względu na okoliczność wdrożenia pro-
gramu zgodności z przepisami prawa konkurencji oraz wymiar korzyści, na jakie przedsiębiorca 
może liczyć w związku z wprowadzonym programem compliance, który uzyska akceptację organu 
antymonopolowego.

W świetle Wytycznych, to po stronie przedsiębiorcy, którego praktyki AGCM poddał ana-
lizie antymonopolowej, powinna leżeć inicjatywa w wykazaniu, że z uwagi na wdrożony pro-
gram zgodności ewentualna nałożona na niego kara pieniężna powinna zostać złagodzona. 
W przypadku postawienia przedsiębiorcy zarzutu naruszenia prawa konkurencji, na przedsię-
biorcy ciąży ciężar dowodu w zakresie przedstawienia informacji potwierdzających adekwat-
ność i efektywność wprowadzonego programu compliance (pkt 18). Jeżeli przedsiębiorca chce 
uczynić z faktu wprowadzenia programu compliance przesłankę obniżenia ewentualnej nało-
żonej na niego kary, sam musi złożyć do AGCM wniosek wraz ze stosownym uzasadnieniem 
wyjaśniającym, na jakiej podstawie uznaje program za mogący efektywnie zapobiegać ograni-
czeniom konkurencji i wskazującym konkretne inicjatywy podjęte dla zapewnienia programowi 
efektywności (pkt 19). 

Przedstawiane przez wnioskodawcę informacje muszą znaleźć potwierdzenie w dokumentach. 
Przedstawić należy przy tym nie tylko wewnętrzne wytyczne i instrukcje działania, lecz także do-
wody efektywnego wdrożenia reguł compliance (pkt 20). Ostateczna ocena przez AGCM programu 
zgodności jako okoliczności łagodzącej wymiar kary będzie zależeć od kształtu tego programu, 
ale też od momentu jego wprowadzenia. Uwzględniane będą jedynie programy compliance 
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przyjęte, wdrożone i przekazane do AGCM w terminie do sześciu miesięcy od momentu, kiedy 
przedsiębiorca został zawiadomiony o wszczęciu postępowania (pkt 21).

Na przedsiębiorcy ciąży obowiązek wykazania i uzasadnienia, że program jest adekwatny 
i może efektywnie ograniczać ryzyka antymonopolowe oraz że uwzględnia specyfi kę przedsiębior-
cy i rynku, na którym ten przedsiębiorca działa. W świetle Wytycznych przedsiębiorca powinien 
we wniosku do organu wskazać jakie konkretne ryzyka antymonopolowe zidentyfi kował i w jaki 
sposób przyjęta przez niego polityka zgodności z regułami konkurencji zapewnia minimalizowanie 
tych rodzajów ryzyka. Wśród przykładów ilustrujących pożądaną postawę przedsiębiorcy podano 
sytuację przedsiębiorcy systematycznie uczestniczącego w postępowaniach o zamówienie pub-
liczne. Taki przedsiębiorca powinien wykazać, że program compliance eliminuje ryzyko kontaktów 
i wymiany informacji z potencjalnymi konkurentami w przetargach przez unikanie zarówno inicjo-
wania takich kontaktów, jak i podejmowania odpowiednich środków zapobiegających odbywaniu 
spotkań kreujących ryzyka antymonopolowe, np. przy dokonywaniu wyborów dotyczących ewen-
tualnego ustanowienia tymczasowych związków przedsiębiorców i umów podwykonawstwa lub 
w ramach interakcji między przedsiębiorcami a instytucją zamawiającą (pkt 22).

Ponadto, „bez uszczerbku dla wolności przedsiębiorcy do samooskarżenia i ochrony tajemnicy 
porady prawnej”, przedsiębiorca powinien przedstawić organowi dowody potwierdzające konkretne 
inicjatywy, jakie zostały faktycznie podjęte w celu zapewnienia zgodności z prawem konkurencji. 
Za „szczególnie istotne” uważa się dokumenty potwierdzające stworzenie odpowiedniej struktury 
osób odpowiedzialnych za wdrażanie programu: wyznaczenie kierowników programów, pracowni-
ków odpowiedzialnych za jego realizację, przydanie im odpowiednich uprawnień nadzorczych oraz 
kompetencji sprawozdawczych wobec organów zarządzających przedsiębiorstwem. Oczekuje się 
przekazanie dokumentów dowodzących, że poza stworzeniem formalnej wewnętrznej struktury 
przedsiębiorca wspiera też inicjatywę pracowników dostrzegających nieprawidłowości (np. ustana-
wiając wewnętrzny system raportowania o nieprawidłowościach lub program dla sygnalistów) oraz 
wprowadza środki zniechęcające pracowników do osiągania celów gospodarczych przedsiębiorcy 
metodami sprzecznymi z prawem (np. przez środki dyscyplinarne wymierzone w pracowników, 
którzy mogą przyczynić się do wystawienia pracodawcy na ryzyka antymonopolowe). Pożądane 
jest też przedstawienie organowi antymonopolowemu opracowań wykorzystywanych w trakcie 
szkoleń dla personelu. Wykazaniu przestrzegania wdrożonego programu compliance w bieżącej 
praktyce gospodarczej może też służyć dostarczenie stosownej korespondencji elektronicznej 
lub innych wewnętrznych dokumentów (pkt 23).

W wytycznych podkreśla się, że z obowiązku szczegółowego dowiedzenia adekwatności 
i efektywności programu compliance z uwzględnieniem powyższych wskazówek nie zwalania 
przedsiębiorcy nawet to, że dany program zgodności został przyjęty w wyniku zobowiązania za-
akceptowanego przez AGCM we wcześniejszej sprawie (pkt 42). Okoliczność ta nie tworzy do-
mniemania adekwatności compliance, a organ – dla złagodzenia wymiaru kary pieniężnej – musi 
zostać przekonany za pomocą stosownych wyjaśnień potwierdzonych dokumentami, że program 
spełnia swoje zadania.

Na koniec Wytyczne wskazują odrębne wymogi wniosku w zależności od tego czy podda-
wany ocenie program compliance: (a) przedsiębiorca wdrożył przed wszczęciem przez AGCM 
postępowania w jego sprawie; (b) przedsiębiorca wdrożył już po wszczęciu tego postępowania; 
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(c) został przyjęły przed wszczęciem postępowania, a następnie zrewidowany, dla zwiększenia 
jego efektywności:
– w odniesieniu do programów compliance przyjętych przed wszczęciem przez AGCM postę-

powania w sprawie dotyczącej danego przedsiębiorcy, przedsiębiorca musi szczegółowo 
omówić wszystkie podjęte działania służące skutecznemu wdrożeniu programu compliance, 
uzasadniając dlaczego podjęte przezeń inicjatywy powinny być uznane za skuteczne środki 
wdrożeniowe, a także ewentualnie wskazując w jaki sposób zastosowanie programu com-
pliance wpłynęło na kształt tej praktyki rynkowej przedsiębiorcy, której dotyczy prowadzone 
postępowanie (pkt 24);

– w przypadku programów compliance przyjętych już po wszczęciu postępowania, przedsię-
biorca powinien omówić już podjęte – w związku z nowoprzyjętym programem – działania 
i inicjatywy, jak również przedstawić osiągnięte w ten sposób wyniki (pkt 25);

– w przypadku zaś przedsiębiorcy, który po wszczęciu postępowania przez organ antymonopo-
lowy, dla zwiększenia efektywności już obowiązującego programu compliance dokonał w nim 
zmian, oczekuje się, że sprawozdając to organowi również: i) scharakteryzuje poprzedni 
program; ii) inicjatywy podejmowane w związku z jego realizacją; iii) opisze wprowadzone 
w nim zmiany i motywy ich wprowadzenia; iv) przedstawi inicjatywy związane z realizacją 
zmienionego programu oraz praktyczne tego efekty, nawet jeśli są dopiero tylko częściowo 
widoczne. Te informacje mają pozwolić AGCM ocenić, w jakim stopniu wprowadzone zmiany 
programu compliance mogą przyczyniać się do jego pozytywnej oceny (pkt 26).

4. Korzyści dostępne ze względu na wdrożenie programu compliance

Poziom korzyści (złagodzenia wymiaru kary pieniężnej) dostępnych dla strony postępowania 
antymonopolowego, z uwagi na wdrożenie programu zgodności z przepisami prawa konkurencji, jest 
zróżnicowany w oparciu o moment wdrożenia programu i ocenę jego adekwatności i skuteczności.

Przedsiębiorca, który przyjął program zgodności z przepisami prawa konkurencji dopiero po 
wszczęciu w jego sprawie postępowania przez AGCM może, poza wyjątkowymi okolicznościami, 
liczyć na złagodzenie kary pieniężnej najwyżej o 5% w stosunku do kary, która zostałaby na niego 
nałożona (pkt 27). Dla uwzględnienia takiego programu jako okoliczności łagodzącej niezbędne 
jest wykazanie rzeczywistego wdrożenia tego programu, a nie tylko samo formalne jego przyjęcie 
przez organ zarządzający (pkt 28).

Większe korzyści przewidziane zostały dla programów zgodności przyjętych przed wszczę-
ciem przez AGCM postępowania w sprawie dotyczącej danego przedsiębiorcy. W tym przypad-
ku wytyczne wyodrębniają jednak różne stany faktyczne, od których zależy poziom dostępnego 
złagodzenia kary.

Najwyższy poziom dostępnej obniżki kary, bo sięgający aż 15% w stosunku do kary, która 
zostałaby nałożona, przewidziano dla tych programów zgodności, które od początku miały wa-
lor adekwatności i skuteczności. Sprecyzowano przy tym, że cechy takie mają programy, które 
umożliwiły szybkie wykrycie i zaniechanie kontynuowania naruszenia przed tym, jak przedsię-
biorca został powiadomiony o wszczęciu postępowania (pkt 31). Odrębne kryteria przewidziano 
dla spraw objętych procedurą leniency. Miarą efektywności programu compliance jest w nich czy 
procedury compliance doprowadziły do złożenia przez przedsiębiorcę wniosku leniency przed 
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pierwszym formalnym krokiem podjętym przez AGCM w danej sprawie – inspekcją lub powiado-
mieniem o wszczęciu postępowania (pkt 32). 

Nie mogą za to zasadniczo liczyć na uwzględnienie programy zgodności, które są „w oczywi-
sty sposób nieadekwatne”, np. z uwagi na treść programu, brak dowodów skutecznego wdrożenia 
lub zaangażowanie najwyższego kierownictwa w naruszenie, a w sprawach objętych procedurą 
łagodzenia kar – gdy przedsiębiorca nie zaniechał naruszenia i nie złożył bez zbędnej zwłoki 
wniosku leniency (pkt 33–35). Wyjątkiem od tej zasady jest sytuacja, gdy w terminie do sześciu 
miesięcy od powzięcia wiedzy o wszczęciu postępowania przedsiębiorca wprowadzi w (nieade-
kwatnym) programie zgodności zmiany zapewniające jego skuteczność. Wówczas może liczyć 
na złagodzenie kary pieniężnej, ale o najwyżej 5% (pkt 33).

Odrębnie potraktowani zostali przedsiębiorcy, którzy programy compliance przyjęli przed 
wszczęciem postępowania ich dotyczącego, gdy programy te „nie są w sposób oczywisty nieade-
kwatne”. Według wyjaśnień zawartych w Wytycznych, dotyczy to programów, które nie wykazały 
pełnej efektywności i nie pozwoliły wykryć i zaniechać naruszenia przed podjęciem formalnych 
działań (przeszukań) przed AGCM. Takie programy nadal mogą stanowić podstawę złagodzenie 
kary pieniężnej (najwyżej 10%) pod warunkiem jednak wprowadzenia zmian zapewniających 
skuteczność programu w terminie do sześciu miesięcy od powzięcia wiedzy o wszczęciu po-
stępowania w sprawie (pkt 36). Warunkiem uzyskania redukcji wymiaru kary jest wykazanie, że 
wewnętrzne reguły compliance – choć nie doprowadziły do wykrycia i zaprzestania naruszenia 
– były przyjęte w rzeczywistym celu zapobiegania ryzykom antymonopolowym oraz były stoso-
wane „z powagą i stałością” przez cały okres obowiązywania, a zaproponowane po wszczęciu 
postępowania zmiany programu są odpowiednie by przezwyciężyć dotychczasowe braki (pkt 37). 
Wytyczne nie zawierają bardziej szczegółowych kryteriów oceny poza tym, że długotrwałe zaan-
gażowanie przedsiębiorcy w praktykę ograniczającą konkurencję, pomimo przyjętego programu 
compliance, będzie przesłanką uznania programu za „w sposób oczywisty nieadekwatny” (pkt 39).

5. Szczególne zasady dotyczące antymonopolowej recydywy

Szczególne kryteria obniżenia kary ze względu na przyjęty program compliance przewidziano 
dla podmiotów, w stosunku do których wcześniej stwierdzono już naruszenie prawa konkurencji 
(antymonopolowa recydywa).

We włoskim prawie antymonopolowym recydywa rozumiana jest jako dokonanie przez tego 
samego przedsiębiorcę naruszenia podobnego (co do przedmiotu lub skutków) do stwierdzonego 
przez AGCM lub przez Komisję Europejską w ciągu pięciu lat poprzedzających początek rozpa-
trywanego naruszenia12. 

Przedsiębiorcy, którzy pomimo wdrożonego programu compliance naruszyli reguły konku-
rencji, pozostając w warunkach „antymonopolowej recydywy”, mogą uzyskać obniżenie kary nie 
większe niż 5% pod warunkiem wykazania, że po wszczęciu postępowania w ich sprawie dokonali 
odpowiednich zmian wewnętrznego programu zgodności (pkt 40). Wdrożenie programu zgodno-
ści z przepisami prawa konkurencji nie może być jednak podstawą obniżki wysokości kary, jeżeli 

12 Por. pkt 22 Wytycznych AGCM w sprawie kar – Delibera AGCM, 22.10.2014, n. 25152 – Linee Guida sulla modalità di applicazione dei criteri di 
quantifi cazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità in applicazione dell’articolo 15, comma 1, della legge n. 287/90.
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z uwagi na tę okoliczność przedsiębiorcy już w poprzednim postępowaniu (dotyczącym innego, 
wcześniejszego naruszenia) obniżono wysokość kary pieniężnej (pkt 41). 

6. Szczególne zasady dotyczące odpowiedzialności w ramach grupy kapitałowej

W Wytycznych przewidziano zasady dotyczące składania wniosków o potraktowanie pro-
gramu compliance za okoliczność łagodzącą w kontekście problemu odpowiedzialności przed-
siębiorców w ramach jednej grupy kapitałowej. Sprecyzowano, że w przypadku gdy stronami 
postępowania jest spółka matka i jej podmioty zależne, przyjęty przez spółkę matkę program 
compliance może być uznany za okoliczność łagodzącą w stosunku do spółek zależnych, gdy 
również został przez nie zaimplementowany (pkt 43). Przyjęcie programu compliance przez spół-
kę matkę nie wyłącza jej odpowiedzialności za sprzeczne z prawem konkurencji działania spółek 
zależnych (pkt 44).

7. Program compliance jako okoliczność obciążająca

W wyjątkowych okolicznościach przyjęcie przez przedsiębiorcę programu compliance 
może być potraktowane jako okoliczność obciążająca. Do takich przypadków należy wyko-
rzystywanie programu compliance jako środka ułatwiającego lub ukrywającego naruszenie, 
pomagającego wprowadzić organ antymonopolowy w błąd co do faktu naruszenia lub jego kate-
gorii albo też jako środka uniemożliwiającego, utrudniającego lub opóźniającego postępowanie 
w sprawie (pkt 45)13. 

Także w przypadku, kiedy przedsiębiorca, przeciwko któremu prowadzone jest postępowanie, 
ma status „antymonopolowego recydywisty” i gdy we wcześniejszym postępowaniu fakt wprowa-
dzenia przez niego programu compliance był już uwzględniany, „ta okoliczność brana jest pod 
uwagę przy ustalaniu zakresu okoliczności obciążających” (pkt 46). 

Poza tym w Wytycznych wskazuje się, że gdy wobec przedsiębiorcy, który skorzystał z ob-
niżenia kary z uwagi na przyjęty programu zgodności, wszczęto postępowanie za nieprzestrze-
ganie decyzji stwierdzającej naruszenie, okoliczność ta nie będzie wprawdzie stanowiła odrębnej 
okoliczności obciążającej, ale może być brana pod uwagę przy ustalaniu wagi naruszenia, więc 
pośrednio też wysokości kary (pkt 47).

IV. Końcowe obserwacje i wnioski
W artykule zaprezentowano podejście włoskiego organu ochrony konkurencji do programów 

compliance w kontekście polityki karania. AGCM należy do tych organów, które uznają zasadność 
premiowania wysiłków podejmowanych przez przedsiębiorców na rzecz zapobiegania naruszeniom 
przepisów prawa konkurencji, nawet jeżeli do naruszenia doszło. Taką zachętą jest możliwość uzy-
skania obniżki wymiaru kary pieniężnej dla przedsiębiorców wdrażających programy compliance, 
przy czym za najwyższą miarę efektywności takiego programu uznano doprowadzenie – w wyniku 
jego zastosowania – do wykrycia i zaniechania przez samego przedsiębiorcę zakazanej praktyki, 
przed ewentualną interwencją władz antymonopolowych (a w sprawach objętych programami 
leniency, także podjęcie współpracy z organem na zasadach w tym programie określonych). 

13 Uznanie takiej okoliczności za obciążającą wynika też z pkt 21 Wytycznych w sprawie karania.
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Analiza podejścia włoskiego organu ochrony konkurencji do programów compliance nie daje 
prostej odpowiedzi na pytanie o to, czy dla zwiększenia efektywności systemu ochrony konku-
rencji organy antymonopolowe powinny, czy nie powinny, premiować obniżeniem dolegliwości 
nakładanych kar fakt wdrożenia programu compliance. Pozwala natomiast na poczynienie kilku 
obserwacji co do reguł udzielania przedsiębiorcom tych korzyści tam, gdzie taka polityka została 
przyjęta.

Przede wszystkim, z obserwacji włoskiego orzecznictwa antymonopolowego sprzed przyję-
cia omawianych Wytyczych (kiedy wdrożenie programu compliance było premiowane w oparciu 
o ramowe zasady z Wytycznych w sprawie karania), płynąć może wniosek, że kiedy organ anty-
monopolowy decyduje się promować kulturę compliance poprzez łagodzenie kar wdrażającym ją 
naruszycielom, powinny zostać ustanawiane szczegółowe reguły, choćby w postaci aktu soft law 
takiego jak omawiane wytyczne AGCM, opisujące procedurę ubiegania się o złagodzenie kary 
z uwagi na wdrożony program compliance, a także określające oczekiwania organu względem 
skutecznego programu compliance. Może to zapobiec sytuacji, jaka miała miejsce przed przyjęciem 
Wytycznych, gdy na dziesięć spraw aż w ośmiu AGCM nie uwzględnił wniosków przedsiębiorcy, 
a najczęstszą przyczyną odrzucenia wniosku było zbyt późne (w stosunku do oczekiwanego przez 
organ) przyjęcie programu compliance.

Niezależnie od powyższego, praktyka orzecznicza AGCM potwierdza, że wdrożenie programu 
compliance nie eliminuje całkowicie ryzyka antymonopolowej recydywy ze strony wnioskujących 
przedsiębiorców. Potwierdza też, że obawy przed wykorzystywaniem programów compliance dla 
celów sprzecznych z ich istotą – jako środka ułatwiającego naruszenie lub jego ukrycie – nie jest 
bezpodstawne14. Dlatego kryteria łagodzenia kar dla przedsiębiorców wdrażających programy 
compliance powinny zniechęcać przed instrumentalnym ich wykorzystywaniem. Posłużyć temu 
może odmawianie łagodzenia kar (a nawet traktowanie jako okoliczności obciążającej) w przy-
padku wykorzystywania compliance do ułatwiania lub ukrywania naruszenia oraz w warunkach 
antymonopolowej recydywy (w szczególności, gdy za wdrożenie programu compliance już raz 
udzielono złagodzenia kary).

Premiowanie przedsiębiorców trwale zaangażowanych w przestrzeganie prawa konkuren-
cji (wdrażających programy compliance) nie może odbywać się kosztem skuteczności innych 
programów i instrumentów, które podnoszą efektywność publicznoprawnego wdrażania reguł 
konkurencji. Wytyczne AGCM uwzględniają to w odniesieniu do programu leniency, czyniąc jed-
nym z warunków uzyskania obniżki wysokości kary z tytułu wdrożonego programu compliance 
podjęcie z organem współpracy na zasadach wynikających z programu leniency (jeśli do danego 
naruszenia program ten ma zastosowanie).

Przedstawione w artykule podejście włoskiego organu ochrony konkurencji nie daje bezpo-
średnich dowodów skuteczności premiowania przedsiębiorców wdrażających programy zgodności 
z prawem antymonopolowym, którzy dopuścili się naruszenia. Może być jednak przyczynkiem 
do dyskusji na temat relacji między compliance a publicznym egzekwowaniem zakazu praktyk 
ograniczających konkurencję. 

14 Por. ww. decyzja AGCM w sprawie nr A500A Vodafone.
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I. Wstęp
Głośnym echem odbiło się w europejskim świecie ochrony konkurencji wydanie przez Komisję 

Europejską w lipcu 2018 r. czterech decyzji dotyczących wertykalnego ustalania detalicznych cen 
odsprzedaży (dalej: RPM)1. W decyzjach tych Komisja Europejska stwierdziła cztery odrębne 
naruszenia, bez pogłębionej analizy oceniła, że każde z nich stanowiło ograniczenie „ze względu 
na cel” i w każdej ze spraw zaniechała defi niowania rynku właściwego. Postępowania prowadzo-
ne były przeciwko organizatorom systemów dystrybucji, a w zakresie stwierdzenia naruszenia 
sentencje poszczególnych decyzji przybrały formę: „X naruszył art. 101 Traktatu o funkcjono-
waniu Unii Europejskiej poprzez uczestnictwo w okresie od A do B w jednolitym i ciągłym naru-
szeniu zmierzającym do ograniczenia dystrybutorom możliwości samodzielnego ustalania cen 
detalicznych”.

W dość podobnym czasie kwestia RPM ponownie stała się też przedmiotem rozważań pol-
skiego Sądu Najwyższego, których podsumowaniem stało się orzeczenie tego Sądu z 15 lutego 
2019 roku2. Orzeczenie to jest warte omówienia, ponieważ koncentruje się na zagadnieniach, 
które w istotny sposób mogą wpływać na skuteczność stosowania prawa konkurencji w Polsce, 
a zarazem na spójność w podejściu do stosowania prawa unijnego i polskiego.

II. Decyzja Prezesa Urzędu i postępowania przed sądami 
powszechnymi

Przyczynkiem do wypowiedzi Sądu Najwyższego z 15 lutego 2019 r. stała się decyzja 
Prezesa Urzędu z 31 grudnia 2013 r. w sprawie naruszenia przez Anyro & Co sp. z o.o. z sie-
dzibą w Warszawie art. 6 u.o.k.k. W sentencji swojej decyzji Prezes Urzędu wskazał, że: „uzna-
je za praktykę ograniczającą konkurencję i naruszającą zakaz, o którym mowa w art. 6 ust. 1 
pkt 1 ww. ustawy zawarcie na krajowym rynku hurtowej sprzedaży zegarków przez Anyro & 
Co sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie z przedsiębiorcami prowadzącymi detaliczną dys-
trybucję zegarków, porozumienia ograniczającego konkurencję na krajowym rynku detalicznej 
sprzedaży zegarków, polegającego na ustalaniu minimalnych cen sprzedaży zegarków ofero-
wanych za pośrednictwem tradycyjnych i internetowych kanałów sprzedaży, stosowanych przez 
przedsiębiorców prowadzących dystrybucję detaliczną zegarków (...)”.

Jednocześnie w akapicie 87 decyzji Prezes Urzędu stwierdził, że: „W niniejszej sprawie po-
rozumienie zostało zawarte zarówno w formie ustnej, jak i za pośrednictwem wiadomości e-mail 
oraz w postaci czynności konkludentnych, tj. dostosowania przez sprzedawców polityki handlowej 
w zakresie cen (maksymalne rabaty, zaokrąglanie cen) oraz akcji promocyjnych. Świadczą o tym 
wiadomości wymienione w pkt 28–49 niniejszej decyzji. Pozwala to uznać za udowodnione, 
że doszło do zawarcia porozumienia w rozumieniu ustawy o ochronie konkurencji i konsumen-
tów pomiędzy Anyro a jej kontrahentami prowadzącymi sprzedaż detaliczną zegarków”.

Postępowanie było prowadzone jedynie przeciwko Anyro i jedynie na nie nałożona została 
kara pieniężna. 

1 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).
2 Wyr. Sądu Najwyższego z 15.02.2019 r. w sprawie I NSK 10/18 (Anyro).
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W związku z odwołaniem złożonym przez Anyro decyzja Prezesa Urzędu została uchylo-
na przez SOKiK3. Powodem takiego działania ze strony SOKiK było to, że w ocenie sądu brak 
wskazania (wprost) innych uczestników naruszenia sprawiał, że strona postępowania nie mogła 
należycie wykonywać swojego prawa do obrony. SOKiK stwierdził przy tym, że wskazanie wprost 
innych uczestników naruszenia w decyzji ma znaczenie dla dochodzenia roszczeń w postępo-
waniach cywilnych. SOKiK potwierdził jednak, że organ ochrony konkurencji może prowadzić 
postępowanie przeciwko wybranemu przez siebie uczestnikowi naruszenia, a nie wszystkim jego 
uczestnikom. Prezes Urzędu zaskarżył wyrok SOKiK do Sądu Apelacyjnego.

Sąd Apelacyjny podtrzymał wyrok SOKiK4. Sąd Apelacyjny zgodził się z SOKiK, że postępowa-
nie nie musi być prowadzone przeciwko wszystkim uczestnikom naruszenia, ale że powinni być oni 
wprost wskazani w decyzji. Sąd Apelacyjny odniósł się ponadto krytycznie do sposobu określenia 
rynku właściwego przez Prezesa Urzędu oraz do samego stwierdzenia, że porozumienie miało 
antykonkurencyjny charakter. Od powyższego wyroku Prezes Urzędu wniósł skargę kasacyjną 
do Sądu Najwyższego, wskazując na szereg uchybień, których miał dopuścić się Sąd Apelacyjny.

III. Wyrok Sądu Najwyższego
Wyrokiem z 15 lutego 2019 r. Sąd Najwyższy uchylił wyrok Sądu Apelacyjnego i przekazał 

sprawę do ponownego rozpoznania. Sąd Najwyższy przychylił się do najistotniejszych zarzutów 
sformułowanych względem wyroku Sądu Apelacyjnego przez Prezesa Urzędu. W samym uza-
sadnieniu Sąd Najwyższy zawarł kilka istotnych dla skuteczności zwalczania praktyk ogranicza-
jących konkurencję wniosków.

Za najistotniejsze należy uznać wnioski Sądu Najwyższego przedstawione w odniesieniu do 
kwestii wskazywania w treści decyzji Prezesa Urzędu wszystkich uczestników antykonkurencyjnych 
porozumień. Kwestia ta była kluczowym elementem rozstrzygnięć SOKiK i Sądu Apelacyjnego, 
a w ocenie tego pierwszego skutkowała wręcz rażącym naruszeniem prawa przez Prezesa Urzędu. 
W tym zakresie Sąd Najwyższy ocenił działanie Prezesa Urzędu w sposób całkowicie odmien-
ny, stwierdzając, że w ogóle nie było ono błędne. Sąd Najwyższy podkreślił, że w rozstrzyganej 
przez niego sprawie w sposób jednoznaczny wykazano, kto był organizatorem porozumienia oraz 
że jego zachowania były niezgodne z prawem. Sąd Najwyższy wskazał również, że organizator 
porozumienia mógł korzystać ze wszystkich uprawnień strony postępowania, a liczba lub jakość 
tych uprawnień nie uległaby zwiększeniu w przypadku uznania, że organ ochrony konkurencji ma 
obowiązek ustalenia „wszelkich uczestników postępowania”. Sąd Najwyższy odnotował również, 
że praktyka polskiego organu ochrony konkurencji w zakresie sposobu stwierdzania naruszeń 
w systemach dystrybucji nie odbiega od działań innych organów ochrony konkurencji oraz że 
wymóg ustalania wszelkich uczestników porozumienia w praktyce znacznie ograniczałby sku-
teczność organów ochrony konkurencji. Sąd Najwyższy stwierdził ponadto, że odpowiedzialność 
organizatora porozumienia nie ma charakteru karnego.

Sąd Najwyższy ponadto negatywnie odniósł się do faktu, że Sąd Apelacyjny zarzucił Prezesowi 
Urzędu niedopatrzenia w defi niowaniu rynku właściwego. Sąd Najwyższy zwrócił uwagę, że de-

3 Wyr. Sądu Okręgowego w Warszawie – Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z 24.06.2015 r., sygn. akt XVII AmA 84/14 (Anyro).
4 Wyr. Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 25.01.2017 r., sygn. akt VI ACa 1673/15 (Anyro).
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fi nicja rynku właściwego przy ograniczeniach ze względu na cel nie wpływa na zmianę konkluzji, 
że naruszenie ogranicza konkurencję.

W końcu Sąd Najwyższy podtrzymał swoją ocenę, że RPM stanowi ograniczenie ze względu 
na cel.

IV. Ocena wyroku Sądu Najwyższego

1. Uczestnicy naruszenia a sentencja i opis zawarty w decyzji

Wypowiedzi Sądu Najwyższego co do sposobu stwierdzania praktyk ograniczających kon-
kurencję w kontekście liczby uczestników naruszenia należy według mnie uznać za najbardziej 
interesujące. Sąd Najwyższy potwierdził, że na gruncie uokik nie jest niezbędne objęcie po-
stępowaniem wszystkich uczestników porozumienia (naruszenia). Dodatkowo – i ten element 
rozwija dotychczasowe orzecznictwo sądów – w ocenie Sądu Najwyższego wszyscy uczestnicy 
porozumienia (naruszenia) nie muszą być też wskazani w treści decyzji, tj. ani w jej sentencji, 
ani uzasadnieniu.

W powyższym kontekście należy w pierwszej kolejności zwrócić uwagę, że w uzasadnieniu 
wyroku Sąd Najwyższy użył sformułowania: „Trafny okazał się zarzut naruszenia przepisów postę-
powania przez przyjęcie, że niewskazanie w treści decyzji wszystkich uczestników porozumienia” 
stanowi naruszenie prawa do obrony. Należy zauważyć, że z pozostałej części uzasadnienia wyni-
ka, że Sąd Najwyższy nie wyraził w wyroku akceptacji dla istnienia „jednostronnych porozumień” 
(Por. Kolasiński, 2017; Jurkowska-Gomułka, 2014). Wręcz przeciwnie, Sąd Najwyższy wskazał, 
że w sprawie przedstawiono i udowodniono, że porozumienie (porozumienia) zostały zawarte, 
ale że w sytuacji, gdy powyższe zostało dokonane, nie jest niezbędne wskazywanie w treści 
decyzji wszystkich uczestników porozumienia (porozumień) i omawianie „wszelkich” ich zacho-
wań. Konieczne jest przedstawienie takich ustaleń i dowodów, które pozwalają na przypisanie 
odpowiedzialności stronie postępowania. Jeżeli takie ustalenia i dowody zostaną przedstawione 
w szczegółowy i zindywidualizowany sposób, nie jest niezbędne wskazywanie wprost konkret-
nych uczestników porozumienia (innych niż strona postępowania) w treści decyzji (tj. w sentencji 
lub w uzasadnieniu).

W mojej ocenie podejście Sądu Najwyższego wydaje się w powyższym zakresie przekonu-
jące, aczkolwiek może też prowadzić do pewnych pytań.

Na wstępie należy jednoznacznie rozgraniczyć dwa zagadnienia: (i) wskazanie stron postę-
powania; (ii) wskazanie uczestników naruszenia.

Jeżeli chodzi o pierwsze z zagadnień, to mimo pewnych kontrowersji w dyskusjach mię-
dzy prawnikami (por. Kolasiński, 2017; Jurkowska-Gomułka, 2014), sądy powszechne i Sąd 
Najwyższy stoją na stanowisku, że strony postępowania dobierane są przez organ ochrony kon-
kurencji5. W komentowanym orzeczeniu Sąd Najwyższy nie przywołuje argumentacji prawnej 
uzasadniającej możliwość objęcia postępowaniem jedynie jednego uczestnika porozumienia. 
Na podstawie lektury orzeczenia można odnieść wrażenie, że podstawowym argumentem dla 
Sądu Najwyższego w powyższym zakresie jest w omawianym orzeczeniu zasada skuteczności. 
W praktyce Sąd Najwyższy mógł jednak milcząco przychylić się do argumentów sądu I i II instancji, 

5 I tak też SOKiK i Sąd Apelacyjny orzekły w niniejszej sprawie nim stała się ona przedmiotem wypowiedzi Sądu Najwyższego.
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tj. że postępowanie antymonopolowe ma charakter szczególny względem zwykłych postępowań 
administracyjnych i że strony postępowania wyznaczane są przez organ ochrony konkurencji 
w postanowieniu o wszczęciu postępowania.

Niezależnie jednak od przyjętej argumentacji ciekawe wydaje się pytanie, kiedy sądy uznałyby, 
że liczba uczestników postępowania była „zbyt mała”. W przypadku organizatorów porozumień 
wertykalnych podstawowym argumentem za objęciem postępowaniem jedynie jednego uczest-
nika porozumienia jest to, że pociągnięcie do odpowiedzialności jedynie organizatora systemu 
dystrybucji jest wystarczające dla wyeliminowania porozumienia.

W powyższym kontekście należy jednak zauważyć, że sądy nie przedstawiają żadnych 
sugestii, że podobne podejście nie jest możliwe w przypadku porozumień horyzontalnych. We 
współczesnych realiach rynkowych można zatem sobie wyobrazić, że w przypadku porozumie-
nia horyzontalnego, np. kilkuset usługodawców, którzy korzystają z aplikacji mobilnej służącej do 
łączenia usługodawców z usługobiorcami i kalkulującej zarazem cenę usługi w taki sposób, że 
może powstawać wątpliwość, czy cena ta nie jest w istocie skoordynowana przez usługodawców 
(i operatora aplikacji mobilnej), wystarczające dla wyeliminowania hipotetycznego porozumienia 
byłoby pociągnięcie do odpowiedzialności „pomocnika” uczestników hipotetycznego porozumie-
nia, tj. operatora aplikacji mobilnej.

Idąc dalej można też stwierdzić, że porozumienie dwóch kartelistów (w szczególności, gdy 
jeden z nich działa pod przymusem drugiego) również może zostać wyeliminowane przez pociąg-
nięcie do odpowiedzialności jedynie jednego z nich.

Powyższe staje się tym bardziej uzasadnione, gdy weźmie się pod uwagę, że w obecnym sta-
nie prawnym jako strona postępowania może też występować osoba zarządzająca. Pociągnięcie 
do odpowiedzialności osoby zarządzającej zwykle nie będzie niezbędne do wyeliminowania na-
ruszenia (aczkolwiek może mieć bardzo istotne znaczenie dla budowania efektu odstraszania).

Należałoby zatem stwierdzić, że kwestia swobody w doborze stron postępowania powinna 
dotyczyć porozumień zarówno wertykalnych, jak i horyzontalnych.

Jednocześnie skoro z formalnego punktu widzenia możliwe jest prowadzenie danego postę-
powania przeciwko jednemu uczestnikowi porozumienia, to należałoby też stwierdzić, że zasadni-
czo możliwe jest także, że w odniesieniu do jednego porozumienia możliwe jest przeprowadzenie 
dwóch odrębnych postępowań w odniesieniu do dwóch jego uczestników i wydanie dwóch decyzji. 
Kwestia tego, że w odniesieniu do jednego porozumienia można wydać więcej niż jedną decyzję 
jest z kolei interesująca, ponieważ o ile w Polsce zagadnienie to jeszcze się nie zmaterializowało, 
o tyle w praktyce unijnej miały już miejsce przypadki, gdy w odniesieniu do jednego naruszenia 
wydawane były dwie decyzje – jedna krótka, ugodowa, a druga dłuższa i z karą pieniężną w peł-
nym wymiarze6. Co więcej, decyzje te nie były wydawane w tym samym czasie.

Drugim i zarazem nowym zagadnieniem jest sam brak wymogu wskazywania w treści decy-
zji uczestników porozumienia innych niż strona postępowania i analizowania ich zachowań przy 
założeniu, że odpowiedzialność strony postępowania zostanie wykazana.

W mojej ocenie orzeczenie Sądu Najwyższego jest w powyższym zakresie mniej kontrowersyj-
ne niż mogłoby się wydawać. Decyzja, w której strony porozumienia nie zostają wskazane wprost 
różni się w oczywisty sposób od decyzji, w której takie wyliczenie jest zawarte. Niemniej, słusznie 
6 Dec. KE z 4.12.2013 r., AT.39861 (Yen Interest Rate Derivatives), dec. KE z 4.02.2015 r., AT.39861 (Yen Interest Rate Derivatives).
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wydaje się wskazywać Sąd Najwyższy, że rzekome ograniczenia prawa do obrony w powyższym 
zakresie są jedynie pozorne. Ostatecznie odpowiedzialność za naruszenie zostaje przypisana na 
podstawie konkretnych dowodów i strona postępowania ma możliwość odniesienia się do nich.

Nie wydaje się też, żeby w wymiarze bardziej abstrakcyjnym można było formułować wymóg 
wskazywania w treści decyzji uczestników porozumienia wprost lub żeby prowadzenie postępo-
wania było możliwe jedynie, gdy włączeni są do niego wszyscy uczestnicy porozumienia.

Czysto hipotetycznie można sobie wyobrazić, że znana jest tożsamość tylko jednego uczestnika 
naruszenia prawa o charakterze zbiorowym, mimo że możliwe do wykazania jest samo istnienie 
tych innych uczestników naruszenia. W przypadku prawa konkurencji można sobie wyobrazić 
np. naruszenie kartelowe, w ramach którego trzech z czterech oligopolistów uzgadnia, że będzie 
sukcesywnie podnosić ceny o 1 zł aż do podwyżki wynoszącej w sumie 10 zł, przy czym sygnał do 
podwyżki da Kartelista 1. Uczestnicy kartelu wiedzą, że czwarty gracz rynkowy nie będzie skłonny 
do uczestnictwa w naruszeniu, niemniej liczą na to, że dostosuje się on do podwyżki w drodze 
jednostronnej decyzji podyktowanej względami gospodarczymi.

Można sobie wyobrazić, że w toku przeszukania u Kartelisty 1, organ ochrony konkurencji 
zdobędzie dowód w postaci notatki ze spotkania z „X” i „Y”, który opisuje cały plan zaburzenia 
konkurencji poza tożsamością „X” i „Y”. Organ ustala, że miały miejsce podwyżki cen, ale nie jest 
w stanie ustalić, kim dokładnie byli „X” i „Y” (podwyżki były wdrażane w kilkudniowych odstępach 
czasu i nie ma pewności, czy „X” i „Y” podwyższyli ceny bezpośrednio po Karteliście 1 czy też 
wcześniej zrobił to „niewinny” uczestnik rynku, który działał jednostronnie).

Trudno przyjąć, żeby w takiej sytuacji pociągnięcie Kartelisty 1 do odpowiedzialności było 
niemożliwe z tego tylko względu, że nie jest możliwe ustalenie tożsamości Kartelisty 2 i 3. Trudno 
również przyjąć, że Kartelista 1 nie może wykonywać swojego prawa do obrony – posiada moż-
liwość podważania dowodu służącego przypisaniu konkretnie jemu zindywidualizowanej odpo-
wiedzialności za dokonanie naruszenia.

Powyższy przykład ma oczywiście charakter szczególny, ale w mojej ocenie przemawia za 
przyjęciem, że jeżeli chodzi o ogólne zasady rządzące postępowaniem, brakuje powodów, które 
(in abstracto) stwarzałyby konieczność każdorazowego wskazywania wszystkich uczestników 
naruszenia z nazwy. Oczywiście w znakomitej większości przypadków takie wskazanie będzie 
możliwe (w szczególności, gdy liczba uczestników naruszenia jest niewielka) lub będzie nastę-
powało wręcz naturalnie, niemniej powyższe tworzy „możliwość”, nie „obowiązek”.

Sąd Najwyższy słusznie też wskazuje na argumenty efektywnościowe przemawiające za 
brakiem wymogu szczegółowego wskazywania wszystkich uczestników naruszenia i analizowania 
„wszelkich” ich działań. Chociaż znane są praktyce polskiego organu ochrony konkurencji postę-
powania prowadzone przeciwko ponad 100 uczestnikom7, to należy wyrazić wątpliwość co do 
ich optymalności z punktu widzenia skutecznego wdrażania prawa. Należy również uwzględnić, 
że we współczesnym obrocie gospodarczym naruszenia mogą obejmować nawet kilka tysięcy 
podmiotów, z których jeden uczestniczy w naruszeniu stale (np. organizator platformy rezerwacji 
albo aplikacji łączącej niezależnych przedsiębiorców z klientami), a inni – okresowo. Stawianie 
w tym kontekście przed organem ochrony konkurencji i sądami konieczności wskazywania 
wszystkich uczestników porozumień (a w konsekwencji precyzowanie również w odniesieniu 
7 Dec. Prezesa Urzędu z 19.12.2008 r., RKT-88/2008.
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do każdego z nich charakteru ich odpowiedzialności oraz dokładnego okresu uczestnictwa 
w porozumieniu) słusznie należy uznać za zbyt daleko idące, gdy fakty sprawy pozwalają na 
jednoznaczne przesądzenie o tym, że określony podmiot zaangażowany w praktykę w istocie 
naruszenia dokonał.

Za dalece nieprzekonujący należy w mojej ocenie uznać argument, do którego Sąd Najwyższy 
nie odniósł się, tj. wskazanie, że brak wymienienia w treści decyzji wszystkich uczestników prak-
tyki może utrudniać dochodzenie roszczeń prywatnoprawnych. W tym kontekście należy w mojej 
ocenie stwierdzić, że przedmiotowa okoliczność w ogóle nie powinna stanowić argumentu w po-
stępowaniu, które ma charakter publicznoprawny. Rolą organu ochrony konkurencji jest wykry-
wanie i eliminowanie naruszeń. Postępowanie publicznoprawne nie pozostaje bez znaczenia dla 
dochodzenia roszczeń prywatnoprawnych, ale nie służy ono bezpośrednio możliwości uzyskania 
odszkodowania. Odpowiedzialność organu ochrony konkurencji w powyższym zakresie powinna 
w mojej ocenie pozostawać odpowiedzialnością polityczną (być korygowana w drodze procesu 
politycznego i poprzez ewentualne oddziaływanie na politykę konkurencji), nie poprzez proces 
ściśle prawny.

W tym kontekście można również zauważyć, że oczywiście można domagać się (w formie 
postulatu co do kierunków polityki konkurencji) „szerokiego” stwierdzania przez organ ochrony 
konkurencji naruszeń (tak, aby takie stwierdzenie obejmowało np. kilkuset uczestników praktyki, 
wskazywało na tożsamość każdego z tych uczestników i opisywało szczegółowo jego działania), 
argumentując to koniecznością zagwarantowania możliwości łatwiejszego dochodzenia roszczeń 
prywatnoprawnych. W takim przypadku należy jednak pamiętać, że „darmowych obiadów nie 
ma” – jeżeli organ ochrony konkurencji prowadziłby postępowania w takiej formie, że w jednym 
postępowaniu występowałoby po kilkaset podmiotów, to szybko mogłoby się okazać, że kolejne 
porozumienia nie są wykrywane, a naruszenia stwierdzane z uwagi na wyczerpanie zasobów tego 
organu. W konsekwencji sumarycznie liczba spraw, w których dochodzenie roszczeń jest uła-
twione, drastycznie by spadła, a dochodzenie odszkodowań zamiast stać prostsze (albo w ogóle 
możliwe), zostałoby istotnie ograniczone.

Zważywszy, że orzeczenie Sądu Najwyższego w znacznej mierze odnosiło się do sposobu 
stwierdzania naruszeń reguł konkurencji, a wręcz sposobu redagowania decyzji w powyższym 
zakresie, przy okazji analizy wypowiedzi tego sądu warto w mojej ocenie zwrócić również uwagę 
na pewną różnicę w sposobie stwierdzania naruszeń w praktyce polskiej oraz w praktyce Komisji 
Europejskiej.

W przypadku zarówno porozumień horyzontalnych, jak i wertykalnych Komisja Europejska 
wydaje się zazwyczaj stosować następujący schemat działania: (i) opisuje budzące jej wątpliwo-
ści kontakty; (ii) stwierdza, że te kontakty składają się na jedno lub kilka porozumień lub praktyk 
uzgodnionych (w rozumieniu prawa unijnego); (iii) stwierdza, że całość tych kontaktów stanowi 
jednolite i ciągłe naruszenie; (iv) w sentencji decyzji stwierdza, że dany podmiot uczestniczył 
w naruszeniu polegającym na określonym działaniu.

Dla porównania w Polsce funkcjonuje schemat działania, w ramach którego: (i) opisana 
 zostają budzące wątpliwości kontakty; (ii) kontakty te określane są jako jedno porozumienie; 
(iii) opcjonalnie wskazane zostaje, że porozumienie miało charakter jednolity i ciągły; (iv) w sen-
tencji stwierdza się, że określone podmioty zawarły „porozumienie”.
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Wydaje się, że podejście stosowane w prawie unijnym jest w porównaniu z podejściem pol-
skim lepsze konstrukcyjnie, w szczególności gdy dotyczy to naruszeń o charakterze wertykalnym. 
Ostatecznie przy całkowicie wertykalnym naruszeniu (brakuje jakichkolwiek kontaktów lub doro-
zumianej praktyki między podmiotami działającymi na tym samym szczeblu obrotu – najczęściej 
dystrybutorami), nie w pełni intuicyjne musi być określanie zaistniałej interakcji jako „jednego” 
porozumienia, nawet jeżeli ostatecznie działania te składają się na jedno naruszenie. Powyższa 
uwaga ma charakter bardziej marginalny, aczkolwiek można się zastanawiać czy powyższa nie-
spójność w podejściu Komisji Europejskiej oraz podejściu stosowanym w Polsce nie przyczyniła się 
jednak do kontrowersji, które skutkowały koniecznością wypowiedzenia się przez Sąd Najwyższy 
w omawianej sprawie – być może gdyby polskie decyzje stwierdzające naruszenia już wcześniej 
bardziej przypominały te unijne, wątpliwości związane z brakiem wskazania wprost w decyzji 
wszystkich uczestników naruszenia byłyby mniejsze. Można się również zastanowić czy wraz 
z wypowiedzią Sądu Najwyższego omówioną powyżej, konstrukcja polskich decyzji stwierdza-
jących naruszenia nie powinna ulec dalszemu zbliżeniu z decyzjami unijnym, w szczególności, 
jeżeli dotyczyłyby one stwierdzenia naruszenia prawa unijnego.

2. Rynek właściwy

Na aprobatę zasługuje podkreślenie przez Sąd Najwyższy, że szczegółowe badanie rynku 
właściwego i ustalanie na nim pozycji uczestników porozumienia nie jest niezbędne, w sytuacji 
gdy praktyka ograniczała konkurencję ze względu na swój cel. Trafnie zauważa Sąd Najwyższy, że 
jakiekolwiek badanie w powyższym zakresie nie wpływałoby na poprawność konkluzji, że praktyka 
stanowiła naruszenie. Podejście to jest zbieżne z podejściem prezentowanym w prawie unijnym8.

Zastanowić można się jednak czy Sąd Najwyższy nie mógł przedstawić dalej idącego stano-
wiska i wskazać, że zdefi niowanie rynku właściwego w sprawie RPM w ogóle nie jest konieczne. 
Należy zauważyć, że takie podejście jest stosowane przez Komisję Europejską w przypadku prawa 
unijnego9. Co prawda brzmienie art. 6 uokik nie jest w pełni tożsame z brzmieniem art. 101 TFUE, 
niemniej w mojej ocenie nie wynika z niego obowiązek każdorazowego zdefi niowania rynku (a przy-
najmniej nie w odniesieniu do najbardziej jednoznacznych naruszeń). Nieuzasadnione wydawałoby 
się w szczególności oczekiwanie od narodowego organu ochrony konkurencji defi niowania rynku 
właściwego w sprawie, w której stosowałby on równolegle prawo krajowe i unijne, w sytuacji gdy 
to drugie nie wymaga zdefi niowania rynku w odniesieniu do niektórych typów praktyk.

Chociaż Sąd Najwyższy w orzeczeniu zawarł stwierdzenie, że zdefi niowanie rynku ma zna-
czenie dla zastosowania uokik, to należy zwrócić uwagę, że Sąd Najwyższy nie przedstawił w tym 
zakresie szerszej argumentacji i odwołał się jedynie do swojego wcześniejszego orzecznictwa 
w postaci spraw III SK 13/06, III SK 5/09, III SK 21/1110.

 8 W odniesieniu do spraw kartelowych zob. przykładowo: dec. KE z 2.04.2014 r., AT.39610 (Power Cables), pkt 651; dec. KE z 25.05.2016 r., AT.39792 
(Steel Abrasives); dec. KE z 8.02.2017 r., AT.40018 (Car battery recycling). W odniesieniu do spraw o charakterze wertykalnym zob. przykładowo: 
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 decyzji 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). Zob. także: Turno (2015).
 9 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).
10 Wyr. SN z 14.09.2006 r. w sprawie III SK 13/06; wyr. SN z 19.08.2009 r. w sprawie III SK 5/09; wyr. SN z 23.11.2011 r. w sprawie III SK 21/11.
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Nie powinno jednak ujść uwadze, że dwie pierwsze ze wskazanych wyżej spraw dotyczą 
nadużywania pozycji dominującej. Z kolei w trzeciej z tych spraw Sąd Najwyższy orzekał w od-
niesieniu do RPM i jakkolwiek wypowiedział się co do kwestii defi niowania rynku właściwego, to 
ponownie uczynił to bez szerszego uzasadnienia i jedynie z odwołaniem do wskazanych wcześ-
niej orzeczeń dotyczących nadużywania pozycji dominującej. W tym kontekście należy wskazać, 
że o ile rzeczywiście zdefi niowanie rynku w przypadku nadużywania pozycji dominującej będzie 
niezbędne, to podobna defi nicja przy najpoważniejszych ograniczeniach konkurencji w postaci 
porozumień wydaje się zbędna. Wydaje się zatem, że orzecznictwo Sądu Najwyższego wykroczyło 
w powyższym zakresie poza optymalne ramy. Na marginesie warto zauważyć, że Sąd Najwyższy 
swój krótki wywód w sprawie będącej głównym przedmiotem niniejszego omówienia wprost odnosi 
do zastosowania prawa polskiego, wskazując na uokik. Za ciekawe należy uznać czy konkluzja 
Sądu Najwyższego byłaby taka sama, gdyby chodziło o zastosowanie prawa unijnego, w którym 
Komisja Europejska konsekwentnie stwierdza pewne naruszenia art. 101 TFUE bez defi niowania 
rynku właściwego, a sądy unijne nie kwestionują takiego działania.

Zasadne wydaje się postulowanie w powyższym zakresie, aby w kolejnych rozstrzyganych 
przez siebie sprawach Sąd Najwyższy rozważył czy jego dawne orzecznictwo nie wymaga do-
precyzowania poprzez odnotowanie, że zdefi niowanie rynku w niektórych typach spraw w ogóle 
może być zbędne i nie musi angażować ani uwagi Prezesa Urzędu, ani sądów. Powyższe miało-
by znaczenie, że zbliżyłoby praktykę stosowania prawa w Polsce do praktyki stosowania prawa 
przez organy unijne, a jednocześnie odciążyłoby organ ochrony konkurencji oraz sądy w zakresie 
prowadzenia analiz, których wynik nie prowadzi do zmiany konkluzji, że określone praktyki sta-
nowią naruszenie reguł konkurencji.

3. RPM jako naruszenie „ze względu na cel”

W pełni zgodzić należy się z podtrzymaniem przez Sąd Najwyższy jego dotychczasowego 
stanowiska, że RPM poza szczególnymi sytuacjami będzie stanowił naruszenie ze względu na 
cel. Warto również zauważyć, że w komentowanym orzeczeniu Sąd Najwyższy zawarł przykład 
(z odwołaniem się do dokumentu Komisji Europejskiej) stosowania RPM, które nie stanowi ogra-
niczenia konkurencji uzasadniającego nałożenie kary. W tym kontekście należy zwrócić uwagę, 
że Sąd Najwyższy, odwołując się do wytycznych wertykalnych Komisji Europejskiej, wydaje się 
wskazywać, że dostrzega możliwość zastosowania w odniesieniu do RPM wyjątku z art. 8 uokik 
(tj. odpowiednika art. 101 ust. 3 TFUE) i to właśnie w tym przepisie upatruje możliwości odstąpienia 
od ścigania RPM. Powyższe również należy przyjąć z aprobatą, ponieważ zapobiega zacieraniu 
się granic między naruszeniami ze względu na cel i ze względu na skutek. RPM może być zatem 
stosowany, o ile spełnia przesłanki wskazane w art. 8 uokik. 

V. Podsumowanie
Wyrok Sądu Najwyższego z 15 lutego 2019 r. należy według mnie ocenić pozytywnie, doty-

czy to zarówno kwestii konstrukcji postępowania w sprawie praktyk ograniczających konkurencję, 
jak i sposobu oceny RPM.

Chociaż prima facie orzeczenie Sądu Najwyższego może się wydawać daleko idące, to w isto-
cie należałoby według mnie raczej uznać, że przybliża ono sposób wdrażania prawa w Polsce do 
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sposobu, w jaki robią to instytucje unijne. W tym zakresie za wystarczające wydaje się zwrócenie 
uwagi, że kształt postępowania w sprawie praktyk ograniczających konkurencję, jaki wyłania się 
z orzeczenia Sądu Najwyższego, w istocie przybiera charakter podobny do sposobu stwierdzania 
naruszeń przez Komisję Europejską w decyzjach przywołanych na samym wstępie niniejszego 
omówienia.

W odniesieniu do sposobu oceny RPM wyrok Sądu Najwyższego z 15 lutego 2019 r. wpisuje 
się w dotychczasowe orzecznictwo tego sądu. Stanowisko Sądu Najwyższego w powyższym za-
kresie należy według mnie przyjąć z aprobatą, ponieważ, z jednej strony, zapewnia ono należyte 
oddzielenie naruszeń „ze względu na cel” i „ze względu na skutek”, z drugiej zaś – nie jest równo-
znaczne z zakazem per se. Podejście to w typowy dla europejskich porządków prawnych sposób 
dopuszcza funkcjonowanie RPM w przypadku wykazania spełnienia przesłanek odpowiadających 
tym określonym w art. 101 ust. 3 TFUE (tj. w przypadku przepisów polskich w art. 8 uokik).

Jednocześnie w kontekście wypowiedzi Sądu Najwyższego dotyczących rynku właściwego 
zasadne wydaje się sformułowanie postulatu, aby w przyszłym orzecznictwie Sąd Najwyższy 
dokładniej przeanalizował orzecznictwo swoje oraz Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. 
W tym zakresie pożądana byłaby ze strony Sądu Najwyższego jednoznaczna wypowiedź, że 
w sprawach dotyczących najbardziej jednoznacznych naruszeń defi niowanie rynku właściwego 
jest zbędne dla stwierdzenia naruszenia reguł konkurencji oraz że mimo innej niż w przypadku 
art. 101 TFUE redakcji odpowiedniego przepisu, art. 6 uokik nie wymaga każdorazowego defi nio-
wania rynku właściwego we wszystkich sprawach. Jednoznaczna wypowiedź Sądu Najwyższego 
w powyższym zakresie sprzyjałaby spójnemu stosowaniu prawa polskiego i unijnego w szczegól-
ności, gdy polski organ ochrony konkurencji i polskie sądy dokonują oceny praktyk równolegle na 
podstawie prawa polskiego i unijnego.
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Międzynarodowa konferencja 
pn. Judicial Deference in Competition Law, 

Warszawa, 11 października 2018 r.

Międzynarodowa konferencja poświęcona tematyce intensywności sądowej kontroli w prawie 
konkurencji zorganizowana przez Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych (CARS) 
odbyła się na Uniwersytecie Warszawskim w dniu 11 października 2018 roku1. 

Zgromadzonych uczestników konferencji powitał Dziekan Wydziału Zarządzania Uniwersytetu 
Warszawskiego, prof. dr hab. Alojzy Z. Nowak. Podkreślił on swoją radość z faktu, że takie wy-
darzenia są organizowane na Uniwersytecie Warszawskim i życzył wszystkim owocnych obrad 
oraz ciekawej dyskusji w trakcie konferencji. 

Na wstępie problematykę konferencji przybliżył dr hab. Maciej Bernatt (Uniwersytet 
Warszawski, CARS). Wskazał on, że celem konferencji jest udzielenie odpowiedzi na pytanie 
o właściwy model kontroli sądowej działań administracyjnych, który pozwalać będzie na odpowied-
nie równoważenie się uprawnień przysługujących sądom oraz organom administracji. Zauważył, 
że pojęcie judicial deference (tłumaczone jako „powściągliwość sądowa” (zob. Bernatt, 2017) po-
winno odnosić się nie do ograniczenia zakresu przedmiotowego kontroli sądowej, lecz do stopnia 
jej intensywności i warunków, jakie powinny być spełnione, by sąd mógł zaakceptować ustalenia, 
które poczynił wyspecjalizowany organ administracji. Następnie przestawił program konferencji, 
wyjaśniając, że poszczególne panele poświęcone będą poszczególnym zagadnieniom związanym 
z proponowaną koncepcją sądowej kontroli decyzji organów antymonopolowych. 

Wykład otwierający poświęcony teoretycznym podstawom przyznania organom administra-
cyjnym określonego zakresu swobodnego uznania wygłosił Profesor Paul Craig (University of 
Oxford)2. Dokonał on przy tym rozróżnienia pomiędzy procesem interpretacji prawa a ustaleniem 
stanu faktycznego. Uwypuklił różnice występujące w tym zakresie w poszczególnych systemach 
prawnych, w tym w Stanach Zjednoczonych i w porządku prawnym Unii Europejskiej oraz wyjaś-
nił, jakie założenia stoją za przyjęciem danego modelu kontroli sądowej. 

Panel I: Judicial Deference: General Aspects

Moderator pierwszego panelu, Profesor Mirosław Wyrzykowski (sędzia Trybunału Konstytu-
cyjnego w stanie spoczynku, Uniwersytet Warszawski) przed oddaniem głosu referentom przed-
stawił kilka uwag dotyczących przyczyn bezprecedensowego kryzysu konstytucyjnego, który 
jego zdaniem ma miejsce w Polce. W tym kontekście podkreślił znaczenie organizowania w kraju 
konferencji, takich jak niniejsza.

Pierwszy uczestnik panelu, Kent Barnett3 (University of Georgia, U.S.) wprowadził w specy-
fi kę kontroli sądowej w amerykańskim systemie prawnym, obszernie charakteryzując poszcze-

1 Konferencja została zorganizowana w ramach projektu badawczego pn. „Granice oceny sądu w prawie konkurencji” fi nansowanego przez Narodowe Centrum 
Nauki (UMO-2014/15/D/HS5/01562). Organizacja konferencji została wsparta przez kancelarie prawne: Clifford Chance, Gessel oraz Modzelewska & Paśnik. 
2 Prezentacja P. Craiga jest dostępna pod adresem: http://www.cars.wz.uw.edu.pl/konferencje_gb-40.html.
3 Prezentacja K. Barnetta dostępna jest na stronie: http://www.cars.wz.uw.edu.pl/konferencje_gb-40.html.
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gólne standardy tej kontroli wprowadzone w orzeczeniach Sądu Najwyższego USA w sprawach 
Skidmore, Chevron oraz Auer. Przedstawił też wyniki badań dotyczące wpływu zastosowanej 
przez dany sąd doktryny na wynik danej sprawy. W drugiej części swojego wystąpienia K. Barnett 
dokonał krytycznej analizy założeń lezących u podstawy doktryny Chevron. Podsumowując, sfo-
mułował tezę, że bardziej pogłębiona analiza czy dany organ można uznać za ekspercki, może 
stanowić odpowiednie rozwiązanie, które pozwoli pozostawić może mniejszą, ale bardziej praw-
nie uzasadnioną przestrzeń dla przyznania temu organowi marginesu uznania przy dokonywanej 
interpretacji przepisów prawa.

Prezentacja Profesora Roba Widdershovena4 (University of Utrecht) dotyczyła zasad, którymi 
kieruje się Trybunał Sprawiedliwości UE (TSUE) w ramach kontroli sądowej. Prelegent dokonał 
rozróżnienia pomiędzy wykonywaniem przez sądy unijne funkcji sądów administracyjnych a wy-
konywaniem innych funkcji. Odniósł się także do wpływu prawa unijnego na zakres prawa do 
orzekania sądów krajowych w przypadkach, w których dana sprawa ma charakter unijny. Omówił 
przy tym relewantne orzecznictwo TSUE. Na koniec wskazał na tendencję do przenoszenia stan-
dardów wypracowanych w pierwszym z tych dwóch obszarów na zakres uprawnień sądów kra-
jowych stosujących prawo unijne, co prowadzi do ograniczania zasady autonomii proceduralnej 
państw członkowskich. 

Doktor Miroslava Scholten5 (University of Utrecht) ukazała poruszaną na konferencji prob-
lematykę w szerszej perspektywie wymogów związanych z praworządnością. Zwróciła uwagę, 
że pomimo istniejących pomiędzy systemami prawnymi różnic w zakresie wypracowanych przez 
sądy testów kontroli, mechanizm kontroli sądowej jest podobny. Jej zdaniem, właściwy model to 
taki, który umożliwia, z jednej strony, realną kontrolę działalności organów i zwalczanie ewen-
tualnych nadużyć, z drugiej zaś –ich skuteczne działanie. W celu dokonania oceny, czy zakres 
uprawnień przysługującym sędziom w danej jurysdykcji jest odpowiedni, należy spojrzeć na cały 
system ochrony prawnej. Istotne znaczenie ma istnienie administracyjnych procedur odwoław-
czych, przyjęte zasady odpowiedzialności politycznej czy równowaga pomiędzy środkami ochrony 
o charakterze ex ante i ex post. 

Panel II: Judicial Deference and Competition Authorities’ Economic Assessment

Moderująca drugi panel mec. Małgorzata Modzelewska de Raad (Kancelaria Modzelewska & 
Paśnik) pokreśliła znaczenia podejmowanej problematyki, wskazując na coraz większą rolę, jaką 
analizy ekonomiczne odgrywają i powinny odgrywać w stosowaniu prawa ochrony konkurencji. 

Pierwszy z prelegentów, Profesor Ioannis Lianos6 (University College London), rozpoczął 
swoją prezentację od wskazania obszarów prawa konkurencji, w których nauki ekonomicznie 
i ekonometryczne powinny znaleźć zastosowanie. Przywołując relewantne orzecznictwo TSUE, 
zauważył, że kontrola sądowa ustaleń dokonanych przez Komisję na bazie analiz ekonomicznych 
ograniczona jest do przypadków popełnienia oczywistego błędu. Jednocześnie jednak weryfi -
kacji może podlegać prawidłowość, wiarygodność i spójność argumentacji przytoczonej przez 
Komisję. Następnie skupił się na analizie konsekwencji tych założeń. Mówca argumentował, że 

4 Prezentacja tego prelegenta została umieszczona na stronie http://www.cars.wz.uw.edu.pl/konferencje_gb-40.html. 
5 Dostęp do prezetacji M. Scholten możliwy jest od adresem: http://www.cars.wz.uw.edu.pl/konferencje_gb-40.html. 
6 Prezentacja I. Lianosa dostępna jest na stronie: http://www.cars.wz.uw.edu.pl/konferencje_gb-40.html.
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zbytnie ograniczenie dyskrecjonalności Komisji w tym obszarze niesie za sobą ryzyko petryfi kacji 
stosowanych teorii ekonomicznych. Dlatego też, jego zdaniem, konieczne jest znalezienie rów-
nowagi pomiędzy koniecznością postępowania przez Komisję w zgodzie z wymogami rządów 
prawa, z drugiej zaś – pozostawienia jej pewnej swobody w sięganiu po nowatorskie teorie eko-
nomiczne. Jako przykład spraw, w których zastosowano takie teorie wykraczające poza główny 
nurt nauk ekonomicznych, omówił ostatnie sprawy z obszaru kontroli koncentracji: Dow/Dupont 
oraz Bayer/Monsanto.

Doktor Andriani Kalintiri7 (City University London), po omówieniu funkcji, jaką analiza eko-
nomiczna pełni w odniesieniu do praktyki stosowania prawa konkurencji, podkreśliła, że ocena 
ekonomiczna Komisji stanowiąca podstawę do interpretacji prawa w odniesieniu do okoliczności 
konkretnej sprawy podlega pełnej, a nie ograniczonej kontroli sądowej. Komisja ma jednak pewien 
margines uznania w zakresie decydowania o zastosowaniu danej teorii szkody czy o wykorzysta-
nych narzędziach ekonomicznych. W tym zakresie Sąd UE nie może zastępować analizy dokonanej 
przez Komisji własną oceną. Prelegentka zauważyła, że orzecznictwo nie jest do końca spójne, 
niemniej jednak „oczywiste błędy w ocenie” mogą przybierać cztery różne formy: brak prawidłowej 
oceny istotnych faktów leżących u podstaw ocen Komisji; nieuwzględnienie istotnych czynników; 
uwzględnienie czynników niemających żadnego znaczenia dla sprawy, co zniekształciło wynik 
analizy; oraz niespełnienie standardu dowodu. 

Doktor Annalies Outhuijse8 (University of Groningen) w swoim wystąpieniu zaprezentowała 
wyniki badań, w których przeanalizowała wybrane europejskie systemy prawne pod kątem sku-
teczności kontroli sądowej decyzji organów antymonopolowych. Punktem wyjścia było wskazanie 
na wzrost odsetka uchylanych przez sądy holenderskie decyzji antymonopolowych. Przedstawione 
zostały też statystyki z innych krajów europejskich. Panelistka zwróciła uwagę na różnice w za-
kresie sądowej kontroli istniejące w poszczególnych krajach. Dotyczą one samych standardów 
kontroli oceny ekonomicznej dokonanej przez organy i jej intensywności, w szczególności zakresu 
możliwości stosowania domniemań antykonkurencyjnego charakteru danej praktyki. Wśród przy-
czyn takiego stanu wymieniła między innymi stopień specjalizacji sądów orzekających w danym 
kraju w sprawach antymonopolowych. Zauważyła, że nie można także lekceważyć charakteru 
rozpoznawanych spraw i objętych nimi przedsiębiorców. 

Panel III: Judicial Deference and Competition Authorities Fining Policy

Panel trzeci, prowadzony przez mec. Iwonę Terlecką (Clifford Chance), pozwolił na poznanie 
i porównanie ze sobą standardów sądowej kontroli decyzji organów antymonopolowych, w tym 
w szczególności kar przez nie nakładanych, w trzech jurysdykcjach: w prawie konkurencji Unii 
Europejskiej, w Polsce i na Węgrzech. 

Na wstępie pierwszego wystąpienia Profesor Krystyna Kowalik-Bań czyk9 (sędzia Sądu UE, 
Instytut Nauk Prawnych PAN) przybliżyła pozycję ustrojową i zakres kompetencji Sądu UE w sy-
stemie prawnym Unii Europejskiej. Wskazawszy na zasadę nieograniczonej kontroli w odniesie-
niu do kar nakładanych przez Komisję, na przykładzie konkretnych spraw przenalizowała, jaki 

7 Możliwość dostępu do tej prezentacji poprzez stronę http://www.cars.wz.uw.edu.pl/konferencje_gb-40.html.
8 Dostęp do prezentacji możliwy jest pod adresem: http://www.cars.wz.uw.edu.pl/konferencje_gb-40.html.
9 Prezentacja K. Kowalik-Bań czyk dostępna jest pod adresem: http://www.cars.wz.uw.edu.pl/konferencje_gb-40.html.



internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 2019, nr 6(8)        www.ikar.wz.uw.edu.pl

120 Laura Zoboli, Magdalena Gniadzik            Międzynarodowa konferencja pn. Judicial Deference in Competition Law…

kształt ta kontrola przybiera w praktyce orzeczniczej. Przedstawiona argumentacja pozwoliła na 
postawienie wniosku, że ta nieograniczona, co do zasady, jurysdykcja Sądu UE ma jednak swoje 
dość istotne ograniczenia. 

Sędzia Sądu Najwyższego, Profesor Dawid Miąsik (Instytut Nauk Prawnych PAN)10, rozpo-
czął od omówienia procesu kształtowania się sądowej kontroli polskiego organu antymonopolo-
wego, wskazując na jej specyfi kę wynikającą zarówno z regulacji prawnych, jak i stopnia rozwoju 
gospodarczo-społecznego kraju. Prelegent scharakteryzował sformułowane dotychczas przez 
Sąd Najwyższy zasady, na których powinna opierać się ta kontrola. Wskazał także na najnowsze 
tendencje i główne problemy, które można zaobserwować w orzecznictwie polskich sądów i ich 
potencjalne konsekwencje dla praktyki decyzyjnej Prezesa UOKiK. 

Profesor Csongor Nagy11 (University of Szeged) przedstawił natomiast sytuację panującą na 
Węgrzech. Punktem wyjścia była charakterystyka węgierskiego modelu postępowania w sprawach 
praktyk ograniczających konkurencję. Mówca wskazał na fundamentalną zmianę w ostatnich latach 
w zakresie intensywności sądowej kontroli decyzji węgierskiego organu antymonopolowego. Jej 
skutkiem było znaczące zwiększenie się odsetka spraw, w których decyzje te zostały uchylone. 
Zidentyfi kowane i omówione zostały dwie przyczyny tej zmiany, to jest zaostrzenie przez sądy 
standardów kontroli sądowej oraz spadek autorytetu samego organu antymonopolowego. 

Panel IV:  Institutional Structure of Competition Authority and the Intensity of Judicial 
Review

Moderująca czwarty panel, mec. Bernadeta Kasztelan-Ś wietlik (Kancelaria Gessel), dokonała 
wprowadzenia w tematykę panelu dotyczącą uwarunkowań związanych z organizacją wewnętrzną 
organów antymonopolowych oraz odniosła się do ostatnich zamian proceduralnych dokonanych 
w polskim prawie ochrony konkurencji. 

Wystąpienie Profesora Renato Nazziniego12 (King’s College London), w pierwszej swojej 
części, poświęcone zostało podstawom prawnym dotyczącym zakresu kontroli sądowej w Unii 
Europejskiej. Jako punkt odniesienia wskazał on modele amerykański i kanadyjski. Na podsta-
wie szeroko analizowanego orzecznictwa prelegent przedstawił swoją ocenę modelu unijnego, 
wskazując na pożądany kierunek zmian. Ponadto zaakcentował potrzebę stosowania spójnego 
nazewnictwa, konkludując jednocześnie, że model nieograniczonej jurysdykcji powinien odnosić 
się zarówno do zakresu, jak i intensywności kontroli sądowej. 

Następny panelista, David George (UK Competition and Market Authority), skupił się na in-
tensywności kontroli sądowej dokonywanej przez brytyjski Competition Appeal Tribunal (CAT)13. 
Rozpoczął on od przedstawienia charakteru ustrojowego i zakresu kompetencji brytyjskiego or-
ganu antymonopolowego oraz CAT. Druga część wystąpienia została poświęcona przedstawieniu 
zasad, na których opiera się model kontroli tego organu sądowego i omówienia najważniejszego 
orzecznictwa w tym zakresie. 

10 Abstrakt wystąpienia D. Miąsika udostępniony jest na stronie: http://www.cars.wz.uw.edu.pl/tresc/konferencje/40/11_10_2018_Abstrakty.pdf. 
11 Dostęp do prezetacji C. Nagy możliwy jest na: http://www.cars.wz.uw.edu.pl/konferencje_gb-40.html.
12 Prezentacja udostępniona została pod adresem: http://www.cars.wz.uw.edu.pl/konferencje_gb-40.html.
13 Prezentacja tego prelegenta dostępna jest na stronie: http://www.cars.wz.uw.edu.pl/konferencje_gb-40.html.
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Prezentacja dr hab. Macieja Bernatta14 poświęcona została wynikom badań nad intensyw-
nością kontroli decyzji antymonopolowych w wybranych państwach Europy Środkowo-Wschodniej 
(w Polsce, Czechach, na Słowacji i na Węgrzech) oraz porównaniu sytuacji tam panującej z sy-
stemem funkcjonującym w Stanach Zjednoczonych. Prelegent dokonał porównania rzeczywi-
stej skuteczności modelu kasacyjnego, opartego na kontroli legalności decyzji administracyjnej 
(obecnego w Czechach i na Słowacji) oraz reformatoryjnego, w którym sąd orzeka co do istoty 
sprawy (i który funkcjonuje w Polsce i na Węgrzech). Zwrócił także uwagę na potrzebę zapew-
nienia gwarancji rzetelnego postępowania, bezstronności decydentów oraz poziomu wiedzy 
eksperckiej organu w poszczególnych państwach. Na tej podstawie dokonał analizy, w jakich sy-
tuacjach sądy poprzestają na uznaniu argumentacji przedstawionej przez organ. Jego zdaniem, 
kontrola sądową ma często charakter czysto formalny, powierzchowny i przez to nieefektywny. 
Jednocześnie jednak sądy nie zawsze są skłonne do poszanowania oceny dokonanej przez organ. 
W sytuacji wysokiego stopnia specjalizacji sędziów w sprawach z zakresu prawa konkurencji dążą 
one raczej do zastąpienia tej oceny swoją własną. Prelegent podkreślił, że nadal istnieją istotne 
braki w zakresie przestrzegania zasad sprawiedliwości proceduralnej przed badanymi organami 
antymonopolowymi oraz zagwarantowania bezstronności orzeczniczej. W Polsce, w Czechach 
i na Słowacji niewyodrębnione zostało postępowanie dochodzeniowe oraz faza wydawania de-
cyzji. Także poziom wiedzy eksperckiej organów może budzić wątpliwości zarówno z powodów 
instytucjonalnych, jak i praktycznych, przy czym szczególną uwagę zwrócić należy na polityczny 
model wyboru piastunów organów. Pozwoliło to na postawienie tezy o braku wystarczających 
podstaw do zmniejszenia intensywności kontroli sądowej decyzji antymonopolowych w tych 
państwach. 

Ostatnia panelistka, dr Katalin Cseres15 (University of Amsterdam), omówiła zagadnienie 
związane z rolą konsumentów w postępowaniach antymonopolowych i ich wpływie na zakres 
kontroli sądowej wydawanych decyzji. W pierwszej kolejności zidentyfi kowała sytuacje, w któ-
rych konsumenci biorą udział w postępowaniach z zakresu prawa konkurencji oraz przedstawiła 
ostatnie takie sprawy rozpatrywane w Unii Europejskiej. Zauważyła, że uczestnictwo konsumen-
tów może przyczynić się do zwiększenia skuteczności metod zbierania przez organy informacji 
koniecznych do ustalenia stanu faktycznego w danej sprawie i przez to zwiększyć szanse na 
utrzymanie się decyzji organu przed sądem. Niemniej jednak, w jej ocenie, w praktyce interes kon-
sumentów wydaje się odgrywać bardziej podrzędną rolę w publicznoprawnym egzekwowania reguł 
konkurencji. 

Podsumowania konferencji dokonał Profesor Spencer Waller (Loyola University Chicago). 
Przywołując wypowiedź Macieja Bernatta, wskazał na potrzebę oceny działalności organów an-
tymonopolowych w świetle trzech czynników: niezależności, posiadanej wiedzy specjalistycznej 
oraz reguł rzetelnego postępowania. Te trzy elementy powinny jego zdaniem decydować o za-
kresie kontroli sądowej wydawanych przez nich decyzji. Spencer Waller podkreśl fakt, że pojęcia 
używane w różnych systemach prawnych nie są ze sobą spójne, w związku z czym koniecznie 
jest wypracowanie wspólnej terminologii, pozwalającej na upewnienie się, że rzeczywiście w pełni 
się rozumiemy mówiąc o judicial deference. Następnie omówił wartości demokratyczne, na jakich 

14 Prezentacja M. Bernatta umiesczona została na stronie: http://www.cars.wz.uw.edu.pl/konferencje_gb-40.html.
15 Prezentacja K. Cseres dostępna jest pod adresem: http://www.cars.wz.uw.edu.pl/konferencje_gb-40.html.
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powinien opierać się system ochrony konkurencji. Na koniec przedstawił hipotetyczne scenariusze 
dotyczące systemu amerykańskiego i unijnego, które doprowadziły do pozostawienia otwartego 
pytania o wyzwania stojące przed sędziami odniesieniu do zakresu dyskrecjonalności w ramach 
kontroli decyzji administracyjnych. Spencer Waller pokreślił na koniec, że cele konferencji z pew-
nością zostały osiągnięte. 
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Paweł Podrecki, Mateusz Mroczek, Katarzyna Menszig-Wiese, About the need of transition 
of the President of the Offi ce of Competition and Consumer Protection into a collegiate 
competition authority
Table of contents:
I. Introduction
II. The importance of the institutional model of competition law enforcement
III. Monocratic-monistic institutional model of competition authority
IV. Proposed shape and principles of functioning of a collegiate competition authority in Poland 
 1. Two Authorities – one Offi ce
 2. The remit and methods of operation of the Competition Protection   Commission
 3. Composition and the appointment rules of the Competition Protection Commission
V. Advantages of the proposed model - summary and conclusions
Summary: Taking into account the approaching 30th anniversary of the establishment of a modern 
competition protection system in Poland, based on a one-man central administrative body – the 
President of the Offi ce of Competition and Consumer Protection, the authors of the article want 
to start anew and join to the debate on institutional form of the Polish competition authority. This 
article briefl y summarizes the discussions conducted by representatives of jurisprudence on the 
issue. The authors also identify the most important defi cits of the current institutional model – 
primarily in the light of human rights protection standards and the requirements set out in the ECN+ 
directive. The article also puts forward a concrete proposal to transform the current monocratic 
Polish competition authority into a collegiate body (the Commission for Protection of Competition) 
and arguments in favor of the proposed model.
Key words: national competition authority, collegial body, Offi ce for Competition and Consumer 
Protection, impartiality and independence of NCA.
JEL: K21

Małgorzata Kozak, One, three and two, and independent will be you… On the necessity of 
the wider analysis of independence of Polish National Competition Authority in the light 
of ECN+ directive
Table of contents:
I. Introduction
II. Independence: The Concept, its Limits, and Components
 1. The Concept of Independence 
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 2. Impartiality 
 3. Accountability and Transparency 
III. Independence in the Context of the Authority’s Function 
IV. Independence in the EU Law 
 1. Legal Situation Before the Admission of Directive ECN+ 
 2. Independence and Accountability in the Light of Directive ECN+ 
V. Implementation in Poland 
VI. Summary 
Summary: The article is an attempt to analyze the issue of assuring the independence of competition 
authorities in connection with the adoption of Directive 2019/1. It analyzes: the independence in the 
context of the authority functions, components and boundaries of the concept itself (accountability 
and transparency) and how the Directive 2019/1 and attempts to implement it so far in Poland 
(still at the stage of a draft) carry out the postulates made by academia. The author indicates 
that shaping the independence of a competition authority cannot be made in isolation from the 
objectives and functions performed by that authority, and in particular must take into account the 
context of ensuring the effectiveness of the authority’s operation and protection of procedural 
rights of undertakings whose activities the authority deals with. Implementation of the Directive 
2019/1 in Poland should be preceded by an in-depth discussion on the position of the OCCP in 
the context of these principles.
Key words: competition protection, OCCP, independence, accountability, entrepreneurs’ rights, 
directive ECN+, directive 2019/1 ECN. 
JEL: K210, L490

Maciej Majewski, Cartel and its participant within the meaning of the Act on the actions for 
damages for infringements of competition law
Table of contents: 
I. Introduction
II. Rationality behind introducing the term cartel to Polish legal language
 1. General remarks
 2.  Rationality behind differentiating the scope of rights and obligations of cartel participants 

solely in private enforcement
 3. Method of harmonisation
 4. Summary
III. The scope of terms ‘cartel’ and ‘participant in a secret cartel’ – controversies
 1. General remarks
 2. Formal requirement
 3. Subjective requirement
 4. Objective reqiurement
 5. Secret nature of the cartel
IV. Proposal on interpretation
Summary: This article concentrates on the problem of interpretation of the term ‘cartel’ used in 
the Act of 21 April 2017 on the actions for damages for infringements of competition law which 
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implements to the Polish legal system the directive 2014/104/EU of the European Parliament 
and of the Council of 26 November 2014 on certain rules governing actions for damages under 
national law for infringements of the competition law provisions of the Member States and of the 
European Union. To begin with, the analysis covers the rationality behind introducing the term 
‘cartel’ to the Polish legal language. Next, presented are certain controversies regarding this term’s 
interpretation. The article ends with a proposal on how to understand the provisions of the Act 
concerning cartels or their participants.
Key words: horizontal agreement; cartel; participant in a secret cartel; infringement of competition 
law; action for damages; directive 2014/104/EU, private enforcement.
JEL: K21

Agnieszka Chudyba, The Binding Effects of Soft Law. Some remarks from the EU Competition 
Law perspective
Table of contents:
I. Introduction
II. The use of soft law at the EU level
 1. Self-binding effect
 2. Enforceability in court
III. The use of soft law at the national level
 1. Binding effects
 2. Enforceability against individuals
Summary: The use of EU soft law raises many doubts. On the one hand, the question is whether 
the legality of soft law acts may be challenged before the European courts. On the other hand, 
one may wonder to what extent the EU and national institutions should be bound by soft law 
instruments. The author focuses on this second issue. Firstly, she examines the so-called self-
binding effect of EU soft law as well as its enforcement by the EU courts. Secondly, the author 
examines whether this binding effect of soft law may be observed at the national level. Competition 
law is a perfect example in this respect. 
Key words: soft law; EU act which is not legally binding; enforceability; challengeable act; legal 
effects; self-binding effect; guidelines; notices; communication.
JEL: K20, K21, K41

LEGISLATION AND CASE LAW REVIEWS

Agata Zawłocka-Turno, Broad rewarding by the EC and OCCP of undertakings’ cooperation 
within the proceedings concerning competition law infringements
Table of contents:
I. Introduction
II. Legal basis for undertakings’ cooperation with the EC and OCCP 
 1. Negotiated enforcement of competition law
 2. Leniency
 3. Settlements
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 4. Commitments decisions
 5. Guidelines on method on setting fi nes
III. EC and OCCP decisional practice of rewarding undertakings’ cooperation outside existing 

procedures of leniency, settlements and commitment decisions
 1. EC decisional practice
 2. EC guidance concerning reduction of fi nes for cooperation
 3. OCCP decisional practice
IV. Reasons behind broad rewarding by the authorities of cooperation
V. Assessment of broad rewarding by the authorities of cooperation
VI. Summary
Summary: The Article presents recent decisional practice of EC showing the tendency to broad 
rewarding of undertakings’ cooperation with the authorities outside existing procedures of leniency, 
settlements and commitment decisions. It also presents OCCP’s approach in this respect. Furthermore 
it assess, whether the broad use of negotiated approach to the enforcement of competition law 
does not raise risks for the effectiveness of its enforcement.
Key words: reduction of fi ne; rewarding cooperation within the proceedings.
JEL: K21

Grzegorz Materna, The introduction of the compliance programme as a mitigating circumstance 
in the light of the guidelines of the Italian competition authority (Autorita’ Garante della 
Concorrenza e del Mercato)
Table of contents:
I. Introduction – compliance programmes in the policy of competition authorities
II. The current AGCM approach to compliance programmes
III. New „Guidelines on antitrust compliance”
 1. Overview of the Guidelines
 2. The scope of an effective compliance program
 3. Rules for applying for mitigating the level of administrative fi ne 
 4. Benefi ts available due to the introduction of compliance programme
 5. Specifi c rules on antitrust repeat offender undertakings
 6. Special rules regarding liability within the capital group 
 7. Compliance programme as an aggravating circumstance
IV. Final observations and conclusions
Summary: The article’s aim is to present the approach of the Italian competition authority (Autorita 
‘Garante della Concorrenza e del Mercato) to the competition compliance programs introduced by 
undertakings. In this regards the Authority’s recent case law and its new “Guidelines on antitrust 
compliance “ are presented. They provide that under certain conditions undertakings that infringed 
antitrust rules can apply for reduction of the fi nancial penalty imposed by the Italian competition 
authority. Thus, Autorita ‘Garante della Concorrenza e del Mercato recognizes that rewarding 
undertakings’ law enforcement efforts, even if the infringement has occurred, encourages them 
to engage resources in preventing violations. This is a different approach than accepted by the 
competition authority of Poland. For that reason it is even more worth presenting it to the Polish 
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reader as part of the discussion on the relationship between compliance programs and the public 
enforcement of competition law.
Key words: compliance programs, public enforcement of competition rules, administrative fi nes, 
mitigating circumstances. 
JEL: K21

Jan Polański, On the effectiveness of antitrust enforcement in relation to vertical infringements. 
A comment on the 15 February 2019 judgement of the Polish Supreme Court, case I NSK 
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Summary: The article constitutes a comment on a judgement delivered by the Polish Supreme 
Court. In the judgement the Supreme Court took a negative stance in relation to a Court of 
Appeals ruling which had set aside an infringement decision issued by the Polish Competition 
Authority concerning price collusion in the market for watches. In the judgement, the Supreme 
Court presented its position in relation to three important issues: the determination of the parties to 
anticompetitive agreements and the addressees of infringement decisions, the defi nition of relevant 
market, and establishing ‘by object’ infringements. In relation to each of the aforementioned issues, 
the judgement of the Supreme Courts fosters effective competition enforcement and consistent 
application of the Polish and EU competition rules.
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effect, relevant market.
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