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Odpowiedzialność niejedno ma imię?
(od redaktora prowadzącego)

 
W centrum moich zainteresowań od dawna znajdowało się zagadnienie odpowiedzialności 

zarówno w teoretycznym, jak i praktycznym wymiarze. Z uwagi mój zasadniczo cywilistyczny 
profi l, była to w przeważającej mierze odpowiedzialność cywilnoprawna, którą badam w aspek-
cie prawa krajowego oraz prawnoporównawcznym. Fascynują mnie zwłaszcza różnice pomiędzy 
naszym, kontynentalnym podejściem do odpowiedzialności kontraktowej czy deliktowej a, jak 
się wydaje nieco bardziej praktycznym, opartym zasadniczo na inicjatywie własnej poszkodo-
wanego, ujęciem odpowiedzialności jako takiej i sposobów jej realizacji (dochodzenia roszczeń), 
charakterystycznym dla systemu common law. Spowodowało to również, iż od czasu, kiedy 
w obszarze moich zainteresowań znalazło się także prawo konkurencji, zwróciłem się w kierunku 
zagadnienia odpowiedzialności cywilnoprawnej, czyli private enforcement. Badania w tym kierun-
ku pozwoliły mi na dostrzeżenie, jak wielowątkowy może być problem odpowiedzialności w tak 
wydawałoby się wąskiej dziedzinie prawa (m.in. odpowiedzialność wobec pośrednio poszkodo-
wanego, pomocnictwo w kartelu, efekt parasola cenowego, odpowiedzialność w ramach grupy 
kapitałowej itd.).

Ten przydługi wydawałoby się wstęp ma uzasadniać powód, dla którego wiodącym tematem 
iKAR-a nr 3/2020, którego mam zaszczyt być redaktorem prowadzącym, postanowiłem uczynić 
właśnie zagadnienie odpowiedzialności. Redagując call for papers, miałem pewne wątpliwości 
czy tak ogólnie sformułowany temat, nie ograniczający się przecież do odpowiedzialności tylko 
cywilnoprawnej, wzbudzi zainteresowanie autorów. Jednak to co otrzymałem przeszło moje naj-
śmielsze oczekiwania. Niniejszy numer zawiera siedem artykułów o zróżnicowanej tematyce, 
jednak wszystkie sytuujące się w ramach szeroko pojętej odpowiedzialności. Mamy więc odpo-
wiedzialność deliktową kartelistów, odpowiedzialność przebijającą w ramach private enforcement, 
problem odpowiedzialności w kontekście prac podejmowanych w ramach Unii Europejskiej, odpo-
wiedzialność za dostarczanie informacji i dokumentów organowi antymonopolowemu, odpowie-
dzialność w kontekście przerzucania nadmiernego obciążenia oraz problem tzw. rekompensaty 
publicznej, który również sytuuje się w ramach szeroko pojętej odpowiedzialności. Następnie, 
w ramach przeglądu orzecznictwa, Czytelnik ma okazję zapoznać się z dwoma bardzo intere-
sującymi glosami dotyczącymi problematyki stosowania przepisów prawnych w obszarze prawa 
turystycznego. Z kolei w przeglądzie piśmiennictwa znajdziemy trzy recenzje publikacji, w tym 
dwie najnowszego (i jak na razie jedynego) komentarza do ustawy o imprezach turystycznych 
i powiązanych usługach turystycznych (jedna z glos mojego autorstwa) oraz recenzję komentarza 
do ustawy o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariusz publicznych. Całość zamyka krótkie 
sprawozdanie z konferencji organizowanej przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Polecam wszystkie publikacje zamieszczone w niniejszym numerze iKAR-a uprzejmej, ale 
też krytycznej lekturze Czytelników. Zachęcam do kontaktu wszystkich, którzy chcieliby skomen-
tować lub przedstawić pogląd odmienny w stosunku do zaprezentowanego w niniejszym numerze, 
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a szczególnie zachęcam do publikowania na łamach iKAR-a. We wszystkich sprawach związa-
nych z prywatnoprawnym egzekwowaniem prawa konkurencji zachęcam też do kontaktu ze mną, 
jako osobą odpowiedzialną za ten obszar w ramach CARS-u. Chciałem z tego miejsca bardzo 
podziękować wszystkim Autorom za nadesłane publikacje. Cieszę się, że temat odpowiedzialno-
ści cieszy się tak dużym zainteresowaniem. Chciałbym również serdecznie podziękować Panu 
Profesorowi Tadeuszowi Skocznemu oraz Pani Profesor Annie Piszcz, redaktor naczelnej iKAR-a, 
za obdarzenie mnie zaufaniem i powierzenie mi poprowadzenia niniejszego numeru.

Na zakończenie, nie mogę również nie zauważyć tego, co dzieje się wokół nas, czyli sze-
regu problemów, które wiążą się z pandemią wirusa COVID-19. W tym kontekście, niezależnie 
od innych, negatywnych lub wręcz tragicznych konsekwencji wirusa, warto zauważyć, że każ-
de tego rodzaju zdarzenie powodujące destabilizację w różnych obszarach życia społecznego 
i gospodarczego, skutkuje pojawieniem się problemu odpowiedzialności. Jak wiadomo dyskusja 
na temat podstaw prawnych wprowadzanych ograniczeń w życiu społecznym i gospodarczym, 
odpowiedzialności państwa (lub jej braku) za podejmowane działania, a także zakresu delegacji 
ustawowej rozporządzeń oraz ewentualnej konieczności wprowadzania stanów nadzwyczajnych 
oraz ich rodzajów trwa. Zdziwiłbym się, gdyby nie skutkowało to pojawieniem się zagadnień 
związanych z odpowiedzialnością, kiedy już szczęśliwie uda się przezwyciężyć obecną sytuację. 
Zatem od problemu odpowiedzialności w różnych jej odmianach nie da się uciec.      

Dr Dominik Wolski, adiunkt GWSH
https://orcid.org/0000-0003-0721-4573 

e-mail: dominik.wolski@gwsh.pl




